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نحـــن مجموعة مـــن الصحافّيات الفلســـطينّيات يف إرسائيـــل، التقينا 
أّول مـــّرة نهايـــة عـــام 2019، بهدف مناقشـــة دورنـــا يف التعامل مع 
ظاهـــرة العنـــف املســـترشي يف مجمتعنا عاّمـــة، وضّد النســـاء خاّصة، 
بعـــد أن حصد العنـــف مئات الضحايا من النســـاء والرجـــال يف أرايض 

.48

بعـــد عدد مـــن اللقاءات، قّررنا تشـــكيل حراك بدعم مهـــّي ورؤيوّي 
من جمعّية »نســـاء ضّد العنف«، حاولنا مـــن خالله، كلٌّ من موقعها، 
ّ عـــى أرض الواقع يف  ّ

ـــذي يؤّديه اإلعـــالم املحيل
ّ
اســـتعراض الدور ال

التعامـــل مع ظاهـــرة العنف، نحو بلـــورة الدور املنشـــود من اإلعالم 
ل التحّدي 

ّ
يت باتت تشـــك

ّ
ـــى العمل وفقـــه، ملحاربة الظاهرة ال

ّ
توخ

ُ
وامل

يت نعيشـــها بصفتنـــا أصالنّيني يف بالدنا، 
ّ
األّول مـــن بني التحّديات ال

ا بصفتنا، النســـاء، جزًءا مـــن هذا املجمتع. 
ً

وأيض

يرتكـــز عملنا عـــى إمياننـــا بأهّمّية اإلعـــالم يف بلورة وصياغـــة الرأي 
ـــًرا  وقادًرا عى 

ّ
العـــاّم؛ فهو وفق األدبّيـــات املختلفة، يؤّدي دوًرا مؤث

عكـــس الواقـــع، ويف الوقـــت نفســـه صناعة آخـــر جديد، مســـاهًما يف 
ق بعوامل 

ّ
التنشـــئة املجمتعّيـــة، وإن كان هـــذا التأثري محـــدوًدا ويتعل

ة.  عّد

مّثـــة باحثون يعتربون الصحافّيني حّراًســـا يزّودون الجمهور باملعلومات 
ويطرحـــون أخـــرى جديـــدة يف الحـــّز العـــاّم، وبهـــذا يســـاعدون عى 
نـــه مـــن املســـاهمة يف 

ّ
تنشـــئة مواطـــن ميلـــك املعلومـــات، مـــا ميك

خـــاذ قرارات حـــول املعضالت اآلنّيـــة؛ بالتايل 
ّ
الحيـــاة الجماهريّيـــة وات

ة قـــادرة عى بلورة 
ّ
 مســـتقل

ً
يتعاملـــون مـــع الصحافّيني بصفتهم فئة

الوعـــي املجمتعـــّي والتأثري.

يف املقابـــل، مّثـــة َمـــْن يعتقـــد بـــأّن الصحافّيـــني جـــزء من حقـــل مهّي 

َمـــْن نحــــن
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يخضـــع بطبيعة الحال للمنافســـة بني قوى مختلفة، منها السياســـّية 
واالقتصادّيـــة والثقافّيـــة واالجمتاعّيـــة والدينّيـــة، وعليـــه ال ميكن أن 
ني، وال يجـــب أن يكونوا كذلك مبجـــّرد الحاجة إىل أن 

ّ
يكونوا مســـتقل

يعكســـوا الســـجاالت واملواقـــف واملصالح املتنّوعـــة يف املجمتع.

ا بعـــني االعتبار الخاّصّيـــة الهوّياتّيـــة للصحافّيني الفلســـطينّيني 
ً
أخـــذ

ذيـــن ينمتـــون بطبيعة الحال للشـــعب الفلســـطيّي 
ّ
يف إرسائيـــل، وال

األصـــاليّن، يجـــدر التوضيـــح  أّن مّثـــة محـــاوالت للصحافّيـــني للعمـــل 
املفروضـــة،  التقييـــدات  االعتبـــار  بعـــني  األخـــذ  دون  حـــّر،  بشـــكل 
العمـــل  أمنـــاط  يف  ـــر 

ّ
تؤث ـــيت 

ّ
وال وثقافّيـــة،  ومجمتعّيـــة  اقتصادّيـــة 

ـــه مقابل ذلك، يربز أثر االنمتـــاء الهوّيايّت 
ّ
 أن

ّ
والتغطيـــة الصحافّيـــة، إال

فيهـــم؛ فمعظـــم الصحافّيـــني الفلســـطينّيني ال يعملـــون يف فضـــاء 
ل لهم 

ّ
هوّيـــايّت إرسائيـــيّل، عى العكـــس، هوّيتهم الفلســـطينّية متث

بوصلـــة وتدفعهـــم نحو العمل يف رفـــع قضايا مجمتعهم وشـــعبهم، 
ا، علًما أّن هـــذا االنحياز ال يتعارض 

ً
مـــا يجعل عملهـــم الصحايّف منحاز

ز عليهـــا يف اإلعـــالم املهّي، نظـــًرا إىل أّن 
َ

ك
َ
ْرت

ُ
مـــع القـــم والقواعـــد امل

د 
ّ

ـــذي تؤك
ّ
انحيازهـــم انحيـــاز للمســـتضعف/ للضحّيـــة، يف الوقـــت ال

األدبّيـــات املختلفـــة عـــى دور اإلعـــالم يف رضورة إمساعـــه صـــوت 
والضحايا. املســـتضعفني 

عـــى الرغـــم من هذا االلـــزام الوطـــّي، والتعريف الخـــاّص مبفهوم 
ّ يـــؤّدي هذا  ّ

 أّن اإلعـــالم املحيل
ّ

الحيـــاد واملوضوعّيـــة يف اإلعـــالم، إال
ق األمر بانتهـــاكات وتضييقيات املؤّسســـة 

ّ
الـــدور غالًبـــا عندمـــا يتعل

اإلرسائيلّيـــة عـــى الفلســـطيّي؛ فـــراه مدافًعـــا عـــن قضايا شـــعبه، 
الـــدور املغّيـــب تقريًبـــا يف مواجهـــة اآلفـــات املجمتعّية، ومنهـــا العنف 
، عى الرغم من وجـــود األصوات 

ً
، ومـــا هو ضّد النســـاء خاّصـــة

ً
عاّمـــة

ذين 
ّ
 من قبـــل الصحافّيني، ال

ّ
املنـــّددة بتحّول العنف إىل ظاهـــرة، حت

يلمســـون واقع الجرمية بشـــكل مبـــارش، بحكم وجودهـــم يف امليدان 
والتواصـــل مع أهـــايل الضحايا والجهـــات ذات الشـــأن. ينعكس هذا 
التعامـــل مع اآلفـــات املجمتعّية من خالل تغطية غـــري منصفة؛ فغالًبا 

ال ُيعالـــج املوضوع بشـــكل مشويّل. 

 بعد عّدة لقـــاءات جمعت 
َ

ـــذي ُعِمَل عليـــه وصيغ
ّ
يـــأيت هـــذا الدليل ال
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 مّنا يف املســـاهمة يف تصويب 
ً

حـــراك »صحافّيـــات ضّد العنـــف«، أمال
ّ نحـــو التعامل مع اآلفـــات املجمتعّية بشـــكل معّمق،  ّ

اإلعـــالم املحيل
كمـــا الرتكـــز عـــى التعامل بصـــورة صديقـــة للنـــوع االجمتاعـــّي مع 
ل هـــذا الدليل بوصلة 

ّ
قضايـــا العنف ضّد النســـاء، عى أمل أّن يشـــك

 مهنّيـــة، يف االنمضـــام إىل الجهـــود 
ً

للزمـــالء، مـــا يســـاعدنا، صحافـــة
الراميـــة إىل محاربـــة الظاهرة بصـــورة فعلّية.

كلمة هانس زايدل
عمـــل صنـــدوق هانـــس زايدل، منـــذ تأسيســـه، عى دعم املشـــاركة 
الدميقراطيـــة للنســـاء، ودعـــم حقوقهـــن بشـــكل عام. هنالـــك حاجة 
ماســـة، يف هـــذه األيـــام، لرفـــض ونبـــذ كافـــة القولبـــات، وتجـــارة 

واســـتغالل النســـاء عـــى كافـــة األصعدة. 

يآمـــن صنـــدوق هانس زايـــدل ان لإلعالم دوًرا مهًمـــا وجوهرًيا ألجل 
تقـــدم ودفـــع مكانـــة املرأة، لكونه مســـؤوال عـــن التطـــور املجمتعّي. 
ل األول مـــن نوعه 

ّ
لذلـــك، نحـــن ندعم هـــذا املـــرشوع، والذي يشـــك

للصحافيـــات العربيـــات يف إرسائيل. 

نظـــرا إىل االرتفاع من حاالت الجرامئ ضد النســـاء، نـــرى أهمية للعمل 
بـــني النســـاء والرجـــال مـــن طاقـــم الصحفيـــني لخلق خطـــاب رافض 
للعنـــف والكراهيـــة، وداعمـــا للحـــوار ألجل تحقيـــق املســـاواة، القم 

اإلنســـانية والســـالم بني كافة أطيـــاف املجمتع. 

ط هـــذا الدليل الضـــوء عى خلق إعـــالم حساًســـا جندرًيا، حيث 
ّ
يســـل

يعـــزز مـــن المتثيل النســـايئ يف اإلعـــالم، ورفـــض القولبـــات المنطية 
ل أكرث 

ّ
اليت يمت تأطري النســـاء بهن، علما ان النســـاء العربيات تشـــك

مـــن %50 من املجمتـــع العربي. 

باركة. 
ُ
نشكر رشكائنا عى هذه املبادرة امل

جوليا أوبرميري 

املمثلة الدامئة لصندوق هانس زايدل 
يف إرسائيل وأرايض السلطة الفلسطينية
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العنف ضّد النســـاء ظاهـــرة عابـــرة للثقافات، وتحصد حيـــاة الكثري 
ا لدراســـات، غالبّية جـــرامئ العنف ضّد 

ً
ا حول العامل. وفق منهّن ســـنويًّ

النســـاء تحـــدث من قبـــل قريب من الضحّيـــة، إن كان مـــن العائلة 
أو األصدقـــاء )Richards et al., 2013(. تشـــري املعطيات العاملّية إىل 
أّن ثلـــث النســـاء يتعّرضـــن للعنـــف الجســـدّي أو الجنـــّي من قبل 

مة الصّحـــة العاملّية، 2019(. 
ّ
أزواجهـــّن عـــى مدار حياتهـــّن )منظ

يت 
ّ
ظاهـــرة العنـــف ضّد النســـاء نتـــاج للبنيـــة املجمتعّيـــة الذكورّية ال

تكـــّرس دونّيـــة املـــرأة وخضوعهـــا لســـيطرة الرجل وإرشافـــه. هذه 
البنيـــة املجمتعّيـــة تحـــّدد مســـار حياة املـــرأة، كمـــا تحّدد لهـــا ما هو 
، ومـــا هو العقـــاب يف حال تجـــّرأت عى 

ً
مقبـــول ومـــا ليـــس مقبوال

الســـعي وراء أحالمهـــا وطموحها والخروج عن صورة املـــرأة المنطّية، 
 يقترص فقط 

ّ
راد يجـــب أال

ُ
ـــا؛ لذلك فـــإّن التغيري امل املفروضـــة ذكوريًّ

عـــى رشيحة مّتخـــذي القرارات فقط، بل عـــى جميع رشائح املجمتع، 
وعـــى أمناط تربيـــة األجيال الصاعـــدة، ومن مضنهـــا اإلعالم. 

لإلعـــالم دور مهـــّم وجوهـــرّي يف صقل الـــرأي العـــاّم، والتأثري يف 
كيفّيـــة التعاطي مـــع قضايا العنف ضّد النســـاء؛ وبالتايل التأثري يف 
 .)Karlsson et al., 2020( معالجـــة مّتخذي القرارات لهـــذه الظاهرة
ل أســـاس هـــذا الدليل ونقطـــة انطالقه؛ إذ يرى 

ّ
هذا االّدعاء يشـــك

ـــا وذا تأثـــري إلحـــالل   مهمًّ
ً

يف اإلعـــالم العربـــّي يف أرايض 48 حقـــال
التغيـــري املجمتعـــّي، وبالتايل البدء يف مســـار معالجـــة ظاهرة العنف 

النساء.  ضّد 

يعمتـــد الدليل يف ما يقـــّدم من معايري وإرشـــادات يف قمسه األخري، 
عـــى تحليل أخبار منشـــورة يف مواقـــع عربّية تجارّيـــة، وهي األكرث 

العنف ضّد النساء



8

رواًجـــا يف املجمتع العربّي: »بانيت«، »بكـــرا«، »العرب«، »الصّنارة«؛ 
وقـــد كان الرتكـــز عى أخبـــار تتنـــاول العنف ضـــّد النســـاء، خاّصة 
جـــرامئ القتـــل. تتمّضـــن عّينـــة األخبار 15 جرميـــة قتل امـــرأة منذ عام 
ِحَصـــت فيهـــا كيفّيـــة تعامل اإلعـــالم العربّي 

ُ
 2020، ف

ّ
2018 حـــت

مـــع مثـــل هذه القضايـــا، عى صعيـــد التأطـــري، والنقد، والشـــجب، 
ـــذي مينحه اإلعالم ملثل هـــذه القضايا، باإلضافة 

ّ
والحـــّز اإلعالمّي ال

إىل التحليل النوعـــّي لألخبار.

لبنـــاء معايـــري وإرشـــادات بصـــورة معّمقـــة، آخـــذة بعـــني االعتبـــار 
النقـــد النســـوّي تجاه أداء اإلعـــالم، كان التوّجه إىل نســـوّيات وإىل 
ـــن مـــن فهـــم صـــورة التغطيـــة ودراســـة الواقـــع 

ّ
صحافّيـــني لنمتك

اإلعالمـــّي، وبالتايل اســـتخالص العرب حـــول كيفّية تغيـــري المنطّية 
ـــن، نحـــو تحويلهـــا إىل تغطيـــة 

ّ
يف التعامـــل مـــع النســـاء وقضاياه

للنـــوع االجمتاعّي. صديقـــة 

ـــي 
ّ
هامـــات ألّي صحـــايّف/ ة يغط

ّ
الدليـــل ال يهـــدف إىل توجيـــه ات

ـــا يأيت بتوصيـــات حول 
ّ

جـــرامئ قتـــل النســـاء أو العنـــف ضّدهّن، إن
طريقة التغطية األمثل لتصويب املســـار واملســـاهمة يف التثقيف 
، والجرمية 

ً
ـــل الجرمية عاّمة

ّ
يت من شـــأنها أن تقل

ّ
بالتغطية املهنّية ال

 .
ً

تجاه النســـاء خاّصة
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تتعامـــل نظرّيـــة »البنيـــة االجمتاعّيـــة للواقـــع« مع اإلعـــالم ليس 
 يســـاعد 

ً
ـــا بصفته عامال

ً
ـــا أيض

ّ
فقـــط بصفتـــه أداة لنقـــل الواقع، إمن

يف صناعتـــه )Bullock & Cubert, 2002(. حـــني يعـــّرف اإلعـــالم 
ه مشـــكلة اجمتاعّيـــة تحتـــاج إىل معالجة، فهو 

ّ
ـــا معّيًنـــا عـــى أن

ً
حدث

يســـتخدم هـــذا التأطـــري لغرســـه يف الوعـــي الجماهـــريّي، وبالتايل 
 Berns,( عاِلَجة

ُ
ر يف الـــرأي العاّم، ويف أهل القانون والجهـــات امل

ّ
يؤث

ز اإلعـــالم القولبـــة يف املجمتع، 
ّ
2001(. لكـــن، مـــن جهـــة أخرى، يعـــز

عـــى تعّدد أشـــكالها، مثـــل تكريس دونّية املـــرأة وحاجتهـــا الدامئة 
 .)Lamish, 2007( إىل الحمايـــة ورعايـــة املؤّسســـة الذكورّيـــة

تتطـــّرق توخمـــان )Tuchman, 1978( إىل األخبـــار بصفتهـــا »واقًعـــا 
ْنَتقى بشـــكل متعّمد عى يـــد الصحافّيني، 

ُ
ـــا«، أي أّن األخبـــار ت مبنيًّ

فتـــؤّدي إىل بنـــاء واقـــع يخـــدم الوســـيلة اإلعالمّيـــة وأجندتهـــا. 
ـــيت تنقلها الوســـائل اإلعالمّيـــة للجمهـــور تفتح أمام 

ّ
املعلومـــات ال

األخرييـــن نوافـــذ عى عـــوامل؛ فاإلعالم يصنـــع األحـــداث وال ينقلها 
Haber�( ـــا لهربمـــاس

ً
Berger & Luckmann, 1966(. وفق )فحســـب 

mas, 1992(، ســـيطر اإلعـــالم عـــى امليـــدان، وهـــو املســـؤول عـــن 
ا  َعّد الوســـائل اإلعالمّية جـــزًءا مهمًّ

ُ
صناعـــة الرأي العـــاّم؛ لذلـــك، ت

يف عملّيـــة رفع الوعـــي العاّم حول قضايـــا فردّيـــة وجماعّية. ولدى 
الصحافّيني، أو الوســـيلة اإلعالمّيـــة، القّوة والنفوذ لتحديد ما القمية 
اإلخبارّيـــة لكّل خـــرب )Galtung & Ruge, 1965(. عى ســـبيل املثال، 
تحظـــى قضايـــا قتل النســـاء عى يـــد أزواجهّن عـــى قميـــة إخبارّية 

 .)Alat, 2006( أعـــى حني يكـــون القتـــل غريًبا أو غـــري اعتيـــادّي

 ،)Agenda setting theory( »تعمتـــد نظرّيـــة »ترتيـــب األولوّيـــات

اإلعالم أداة لتغيير الواقع
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عـــى نظرّيـــة »البنية االجمتاعّيـــة للواقع« يف اإلعالم، وتشـــري هذه 
م 

ّ
النظرّيـــة إىل قـــدرة اإلعالم عـــى رفع قضايا معّينة إىل رأس ســـل

أولوّيـــات الجمهـــور )Scheufele, 2000(. تعمتد هـــذه النظرّية عى 
ا اختيـــار مواضيع  عاملـــني مهمـــنّي؛ األّول »التشـــديد«، وهـــو عمليًّ
معّينـــة والرتكز عليها للتغطية من بـــني املواضيع املتاحة للصحايّف/ 
 .)Chermak, 1995( ة، مـــا يجعـــل املواضيع املنتقـــاة مهّمة للجمهـــور
ـــز عـــى كيفّيـــة 

ّ
ـــذي يرك

ّ
العامـــل الثـــاين »التأطـــري اإلعالمـــّي«، ال

تغطيـــة األخبار من خـــالل الوســـائل املرئّيـــة، الكالمّيـــة والرسدّية 
ذي 

ّ
)Scheufele & Tewksbury, 2007(. يختـــار اإلعـــالم التأطـــري ال

 األخري هذا 
ّ

يخـــدم مصالحـــه وأجنداته ويعرضهـــا للجمهور، فيتبـــى
ـــه موضوعـــّي )Goffman, 1974(. وجدت دراســـات 

ّ
التأطـــري عـــى أن

ـــذي يحظـــى به الخـــرب وعملّية تأطـــريه يف اإلعالم، 
ّ
أّن التشـــديد ال

 Landau & Rolef,( م أولوّيـــات الجمهـــور
ّ
را يف ســـل

ّ
ميكنهمـــا أن يؤث

.)1998

ملاذا نحتاج صحافة صديقة للنوع االجمتاعّي؟

للصحافـــة دور أســـايّس يف تعزيز أصوات النســـاء والتصـــّدي للكثري 
ـــت قضايا 

ّ
مـــن أشـــكال العنف القـــامئ عى النـــوع االجمتاعـــّي. احتل

م 
ّ
، ســـل

ً
ن خاّصة

ّ
النســـاء يف الســـنوات األخرية، والعنف املوّجه ضده

أولوّيـــات عدد مـــن الصحافّيني، عى أمل العمل نحـــو إنصافهّن من 
خـــالل بنـــاء وعي جمعـــّي، أو متكـــني أفـــراد املجمتع من أجـــل تحّدي 
طّية، حّددت منذ ســـنوات نوعّية العالقات 

ّ
منظومـــة ذكورّية تســـل

 
ً

رتهـــا وفـــق مفهـــوم تبعـــّي تقليـــدّي، معّمقة
ّ
بـــني الجنســـني وأط

 إّياهـــا أدواًرا معّينـــة أقـــّل يف 
ً

الصـــورة المنطّيـــة للـــرأة، ومكســـبة
ماهّيتها مـــن األدوار املحـــّددة للرجل. 

 أّن هـــذه املحـــاوالت، يف معظمهـــا، كانـــت يف املنطقـــة العربّيـــة 
ّ

إال
ويف مناطـــق الســـلطة الفلســـطينية، يف حـــني أّن اإلعـــالم العربّي 
يف أرايض 48 ال يـــزال بعيـــًدا عـــن هـــذا التطـــّور الفكـــرّي� النقدّي، 
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ـــا يف بعض التحّوالت  عـــى الرغم مـــن أّن الصحافّيني أّدوا دوًرا مهمًّ
الحاصلـــة يف تغطيـــة قضايـــا النســـاء. ويعـــود ذلـــك، كمـــا أوضحنا 
يت 

ّ
ـــا مـــن املقابـــالت، إىل التحّديـــات ال

ً
ا، وكمـــا ســـيظهر الحق

ً
ســـلف

ـــا؛ فهـــم ينمتـــون لجماعة  ســـني إرسائيليًّ يعيشـــونها بصفتهـــم ُمَجنَّ
قومّية مهّمشـــة، تعـــاين من المتيز عـــى عّدة أصعـــدة، يمشل ذلك 
ـــا وتثقيفهم، عـــى الرغم  غيـــاب أطـــر تعمل عـــى تعزيزهم مهنيًّ

مـــن محـــاوالت قامت بهـــا الجمعّيات النســـوّية.

ال بّد من اإلشـــارة إىل أّن عدًدا من الجمعّيات النســـوّية والحقوقّية، 
ـــزوا عى التغيـــريات البنيوّية، 

ّ
والناشـــطني يف املســـتوى األهيّل، رك

والقانونّيـــة، والســـلوكّية الحامســـة، للحـــّد مـــن العنـــف القـــامئ عى 
النـــوع االجمتاعـــّي يف أرايض 48. وقد حّدد كثـــرٌي منهم دور اإلعالم 

بوصفـــه حامًســـا يف تغيري التوّجهـــات حول العنف ضّد النســـاء.

دوا بشـــكل 
ّ

وعـــى نحو مشـــابه، فـــإّن داريس الصحافة والباحثني أك
مزايد عى أهّمّيـــة اللغة واالختيارات الداللّيـــة، والصوت، وتأطري 
القضايـــا يف ســـياق التغطيـــة اإلعالمّيـــة، واملســـاءلة الحكومّيـــة، 
قة بحقوق 

ّ
واملنارصة اإلســـرتاتيجّية حـــول املخاوف األساســـّية املتعل

 مّنا يف تغيري الواقع، والبحث عـــن إمكانّيات الوصول 
ً

النســـاء، أمـــال
إىل تغطيـــة ترتكز عـــى مبدأ املســـاواة التاّمة. 

ـــر الربازيـــيّل باولو فريـــري أّن التعلم ليـــس محايًدا، لذلك 
ّ

رأى املفك
صـــّب أبحاثـــه عى دراســـة العالقـــة بني الحاكـــم واملقهـــور، ودأب 
ـــًدا عى أّن 

ّ
ة، مؤك

ّ
فـــــي دراســـــاته علـــــى إظهـــــار املقهوريـــــن كاف

األنظمة التعلميّيـــــة والثقافّية ســـــاهمت فـــــي اضطهادهـــــم عبـر 
وسـائل وســــبل اجمتاعّية، وثقافّية، وسياســــّية، وتربوّيـة مختلفـة. 
صال والتواصـل، اعترب 

ّ
ومــــن أجـل مسـاعدتهم يف فهـم طبيعـة االت

ه مـن خالل تسـليط الضـوء علـى قـول الحقيقـة للسـلطة  فريــــري أنـّ
ـــه ميكـــن تحريـــر العقـــول، ال األجســـاد فقط. 

ّ
وللــــرأي العــــاّم، فإن

وهــــذا مـا نحـاول إظهـاره فـي الدليـل، ونريـده أن يحصـل بالتكافـل 
والتعـــاون مـــا بني الزميـــالت والزمـــالء الصحافّيني.
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يكتسـب هـذا الدليـل أهّمّية تنطلـق مـن حاجتنـا إلـى مراجـع تؤّمـن 
معلومــــات وتطبيقــــات تفاعلّيــــة وإرشـادّية مـن شــــأنها مسـاعدة 
الصحافّيـــني علــــى إنتــــاج تغطيــــات إعالمّيـــة مراعيـــة الحتياجات 
ا، يهـدف الدليـل إلـى رفـع وعـي 

ً
وحقــــوق النسـاء. وكمـا ذكرنـا سابق

الصحافّييــــن حـــول املصطلحات املســـتخدمة ومعانيهـــا وتأثريها يف 
القـــارئ عـــى املـــدى البعيـــد، وإدراج مصطلحـــات بديلة من شـــأنها 
تســــهيل عملهـــم، ومضـــان نـــرش مـــواّد صحافّيـــة لهـــا وقعها عى 
ـــا – مبـــرور الوقـــت.  القـــارئ، وتســـاهم يف تغيـــري الوعـــي – إيجابيًّ
يقــــّدم هــــذا الدليـل إرشــــادات عملّيـة حــــول إنتــــاج مواّد صحافّية 
ِسـب القـّراء مهـارات رضورّيـة 

ْ
ك

ُ
تعكـس قضايـا النـوع االجمتاعّي، وت

القضّية. مع  للتواصــــل 

يت يستخدمها الصحافّيون يف تغطيتهم 
ّ
املصادر ال

لقضايا قتل النساء

ـــا ألدبّيـــات مختلفة، يســـتند الصحافّيون يف تغطيـــة جرامئ قتل 
ً
وفق

 من االســـتناد عى 
ً

النســـاء عى مصـــادر رمسّية مثـــل الرشطة، بدال
ن من التعـــّرف عى الضحّية مـــن وجهة نظر أكرث 

ّ
مصـــادر أخـــرى متك

قرًبا وإنســـانّية )Simons & Morgan, 2018(. كما أّن االســـتناد عى 
 .)Beckett & Sasson, 2004( ر يف تأطري الخـــرب

ّ
مصـــادر رمسّيـــة يؤث

أحـــد املصـــادر املعلوماتّية املهّمة للحديث عن ظاهرة قتل النســـاء يف 
م  دَّ

َ
ســـياقها االجمتاعـــّي، املختّصون يف هـــذا املجال، لكن نـــادًرا ما ُيق

 Richards et al.,( هـــم خـــالل تغطية هذا النـــوع مـــن الجـــرامئ
ُ
صوت

2011(. االســـتناد عـــى مصـــادر معلومـــات محـــدود ال يفتـــح املجال 

أهّمّية الـــــدليل 
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إلحضـــار أصـــوات متعـــّددة. من جهة أخـــرى، تعّدد املصـــادر ال يعي 
تعـــّدد األصـــوات، لكّنـــه يحمـــل رســـالة إىل الجمهـــور حـــول أهّمّية 

 .)Meyers, 2004( وموثوقّيـــة تلك املصـــادر، وبالتايل رشعنتهـــا

تّدعـــي بولـــوك )Bullock, 2008( أّن اإلعالم يعـــرض دور الرشطة 
 Meyers,( بإيجابّيـــة ال تعكس الواقع ومعطياته. تشـــري مايـــريس
ر 

ّ
ـــا، يؤث 2004( إىل أّن اعمتـــاد اإلعـــالم عـــى الرشطـــة مصدًرا رمسيًّ

ز عى مدى 
ّ

يف فحـــوى وأهّمّية تغطيـــة الجرامئ؛ إذ إّن الرشطـــة ترك
د 

ّ
ـــر عملها وُيْعـــَرض عى نحو إيجابـــّي. تؤك

َّ
ط

َ
 ُيؤ

ّ
ســـوء الجرميـــة حت

ذين 
ّ
كارل )Carll, 2003( عـــى أهّمّيـــة إمســـاع أصوات املختّصـــني ال

ميكنهـــم عـــرض معطيـــات وأبحـــاث حـــول العنف ضـــّد النســـاء، ما 
يســـاهم يف توعيـــة الجمهـــور وتهذيبه. مّثـــة أهّمّية أخـــرى للمصادر 
يت 

ّ
املتعـــّددة، وهي إطـــالع الجمهور عـــى املؤّسســـات أو الجهات ال

 Gillespie et( ميكـــن التوّجـــه إليها يف حـــال تعّرضت امرأة إىل عنـــف
  .)al., 2013

يســـتند نقـــد الناشـــطات النســـوّيات العمتـــاد اإلعـــالم املفرط عى 
ا للمعلومـــات، عى ثالثة أســـباب؛ األّول،  الرشطـــة مصدًرا رئيســـيًّ
غالًبـــا مـــا تتعامـــل الرشطة مع جـــرامئ العنف ضـــّد النســـاء بصفتها 
حـــاالت فردّية، ال جـــزًءا من ظاهـــرة اجمتاعّية، ما يوجـــب معالجتها 
ـــه. ســـيؤّدي هـــذا التأطـــري إىل تهميش 

ّ
عـــى مســـتوى املجمتـــع كل

 Ryan,( العنـــف ضّد النســـاء، وإظهـــاره بصفته حاالت عنف منفـــردة
Anastario, and Dacunha, 2006(. ثانًيـــا، االعمتـــاد املفـــرط عـــى 
الرشطة مصدًرا للمعلومات يف قضايا الجرامئ ضّد النســـاء، يســـاهم 
همـــا الطريق الوحيـــدة، أو عى 

ّ
يف تأطـــري القانـــون والنظـــام عى أن

 .)Bullock, 2008( األقـــّل األكـــرث مالءمة، للحـــّد من هـــذه الجـــرامئ
ـــا، االعمتاد عى الرشطة مصدًرا للمعلومـــات يؤّدي إىل تهميش 

ً
ثالث

 Taylor,( وتغييـــب بايق حـــاالت العنف ضّد النســـاء. تشـــري تايلـــور
2009( يف بحثهـــا حـــول جرامئ قتل النســـاء عى يد أزواجهـــّن، إىل أّن 
ل، وبالتايل  َســـجَّ

ُ
َصـــح عنها أو ت

ْ
غالبّيـــة حاالت العنـــف األرسّي ال ُيف
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االعمتاد عى الرشطة مصدًرا يف ســـياق جرامئ قتل النســـاء قد يؤّدي 
ل 

َ
َتناق

ُ
إىل تأطـــري خاطـــئ لهـــذه القضايـــا، ويف بعـــض األحيان قـــد ت

معلومـــات مغلوطـــة للغاية. تضيـــف كّل من فريبرين وداوســـون 
)Fairbairn & Dawson, 2013( وتّدعيان أّن غالبّية الناطقني بلســـان 
الرشطـــة من الرجال، ال النســـاء، وغياب الصوت النســـايّئ الكايف يف 

ز عدم املســـاواة الجندرّية.
ّ
التغطيـــة اإلعالمّية يعـــز

تغطية حاالت قتل النساء

األبحـــاث األوىل حـــول قتـــل النســـاء كانـــت يف الواليـــات املّتحـــدة 
 Dobash &( األمريكّيـــة وبريطانيـــا، يف ســـبعينات القـــرن املـــايض
Dobash, 2011(، ويتبـــنّي أّن قتـــل النســـاء عـــى يـــد أزواجهـــّن أكرث 
أســـباب موتهـــّن شـــيوًعا )Richards et al., 2013(. عـــى الرغم من 
ر حاالت قتل النســـاء بصفتها مشـــكلة 

ّ
هـــذا، ال يـــزال اإلعـــالم يؤط

فردّيـــة تخـــّص امرأة معّينة، أو نســـاء مـــن خلفّيات معّينـــة، ال جزًءا 
مـــن ظاهـــرة اجمتاعّيـــة واســـعة )Bullock & Cubert, 2002(. تّدعي 
بـــت مـــن 

ّ
الباحثـــة أالت )2006Alat, ( أّن تغيـــري هـــذا الوضـــع يتطل

مجموعـــات النســـاء رفـــع أصواتهـــّن للتأثـــري يف الخطـــاب املهميـــن. 
ر يف الرأي 

ّ
كيفّيـــة تغطية اإلعـــالم للجرامئ مهّمة للغاية، كونهـــا تؤث

ـــر يف الجهاز القضـــايّئ؛ ولذلك 
ّ
العـــاّم، وبالتايل لهـــا أن تتغلغل وتؤث

للوســـائل اإلعالمّيـــة القـــدرة عـــى إحداث تغيـــري وإحالل مســـاواة 
جندرّيـــة حقيقّية )Carll, 2003(. تّدعي ويل )Weil, 2016( أّن ظاهرة 
ْســـِكَتت فـــرتة طويلة، ومّثة 

ُ
ِمَدت وأ

ْ
خ

ُ
قتل النســـاء عى يد أزواجهّن أ

حاجـــة ماّســـة إلعادتهـــا إىل الخطـــاب العـــاّم، وبحث حيثّيـــات جرامئ 
القتـــل بعمـــق أكرب. اقرتحـــت ويل يف مقالهـــا بعض الســـبل إلعادة 
هـــذه الظاهـــرة إىل الخطـــاب العـــاّم، من بينهـــا: رفع الوعـــي العاّم 
مات 

ّ
مـــن خـــالل التغطية اإلعالمّيـــة، والعمل الجـــاّد من قبـــل املنظ

ـــيت تحارب هـــذه الظاهرة. 
ّ
املجمتعّيـــة، ومتويل املؤّسســـات ال

وجـــدت أالت )2006Alat, ( يف بحثهـــا أّن التغطية اإلعالمّية لجرامئ 
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هام نحـــو الضحّية، بدًءا من عنـــوان الخرب، 
ّ
القتـــل وّجهت إصبـــع االت

ِهَمـــت« النســـاء بتجاهـــل العـــادات والتقاليـــد 
ُّ
فالخـــرب نفســـه. »ات

ا غري 
ًّ
ا مســـتفز

ً
املجمتعّيـــة يف أســـلوب حياتهـــّن، وســـلوكهّن ســـلوك

ِفَيت هوّيته يف األخبار، 
ْ
خ

ُ
 القاتل وأ

َ
ش مِّ

ُ
مســـؤول. من جهة أخرى، ه

ف من املســـؤولّية امللقاة عليه. إخفـــاء هوّية القاتل 
ّ
ذي يخف

ّ
األمـــر ال

يف األخبـــار يتمّضـــن نوًعا من التخفيـــف من جّدّية الجرميـــة الذكورّية 
تجاه النســـاء يف املجمتع )Bullock & Cubert, 2002(.  تشـــري مايرس 
يت 

ّ
 الوســـائل اإلعالمّية ال

ّ
ـــه حـــت

ّ
)Meyers, 1997( يف أبحاثهـــا إىل أن

تحـــاول الحفاظ عـــى تغطية موضوعّيـــة ومتوازنة، تحـــاول إظهار 
ز روايـــة املجرم عى حســـاب رواية 

َّ
َعز

ُ
ـــا ت

ً
طـــريف القضّيـــة، لكن الحق

الضحّيـــة. بكلمـــات أخـــرى، ال ميكـــن للضحّيـــة أن تـــروي قّصتها يف 
ـــم بقدر من املســـؤولّية عن 

َ
ه تَّ

ُ
حـــاالت القتـــل، باإلضافـــة إىل ذلك ت

ذي يرتكهـــا عرضة 
ّ
الجرميـــة، مـــن خـــالل أســـلوب التغطية؛ األمـــر ال

ـــل  َحمِّ
ُ
لالنتقـــاد أكـــرث مـــن الرجـــال )Dobash & Dobash, 2011(. ت

الوســـائل اإلعالمّية النساء املســـؤولّية عن قتلهّن بطرق مبارشة أو 
التفافّيـــة؛ الطرق املبارشة تكـــون عرب اســـتخدام كلمات وأوصاف 
ز قرارها عدم  ســـلبّية حول الضحّية، شـــكلها أو ترّصفاتها، كما ُيـــرْبَ
د عى  ـــدَّ

َ
تقدمي شـــكوى لـــدى تعّرضها لحـــاالت عنف ســـابقة، وُيش

ســـلوكها مع رجال آخرين. تمشل الطرق االلتفافّية اســـتخدام لهجة 
الشـــفقة لوصف املعتدي وإبراز مشـــاكله االقتصادّية، أو الجسدّية، 
أو النفســـّية، أو التأكيـــد عـــى عدم ظهـــور أّي عالمات ســـابقة أو 
ترّصفـــات عنيفـــة من قبلـــه، باإلضافـــة إىل وصف األجـــواء العنيفة 
 Chermak,( ها من مســـؤولّية الطرفـــني

ّ
الســـائدة يف البيت عـــى أن

1995(. غالبّيـــة التغطيـــة اإلعالمّيـــة ال تحمـــل إدانـــة للجـــاين عـــى 
يت جعلته يقرتف جرميـــة القتل، مثل 

ّ
ح األســـباب ال َ ْ

رش
ُ
فعلتـــه، بل ت

.)Campell, 1992( غـــرية القاتل أو اشـــتباهه بخيانـــة زوجته لـــه

ْستاســـيو وكوســـتا )Anastasio & Costa, 2004( عـــى 
َ
ن
َ
عملـــت أ

بحـــث اعمتد عى التحليل النوعّي لـ 148 مـــاّدة إعالمّية، وقد فحصتا 
ا لجنـــس الضحّية. 

ً
مـــدى إظهـــار ضحايـــا العنف بشـــكل مغايـــر وفق
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ـــا الّدعاءاتهمـــا، الضحايا الرجال يظهرون بصـــورة ذاتّية أكرث؛ إذ 
ً
وفق

َدم أمساؤهم حني 
ْ
ْســـَتخ

ُ
ت عنهم تفاصيل شـــخصّية، كمـــا وت ـــرِشَ

ُ
ن

ـــا إذا ما 
ً

الحديـــث عنهم أكـــرث من النســـاء. فحصـــت الباحثتان أيض
ن من زيـــادة التعاطف 

ّ
كان نـــرش تفاصيـــل أكـــرث حول الضحّيـــة ميك

معهـــا واإلقالل من توجيه اللـــوم إليها. قرأ املشـــاركون يف التجربة 
تقريـــًرا حـــول حادثـــة قتل، يتغـــرّي خاللها جنـــس الضحّيـــة، وكذلك 
مدى الكشـــف عـــن تفاصيلها الشـــخصّية وكيفّيـــة تأطريها. يتبنّي 
ـــرت تفاصيل أكرث حـــول الضحّية، يكون 

ّ
ما توف

ّ
ه كل

ّ
مـــن التجربـــة أن

التعاطف معها أكـــرب، وكان توجيه اللوم لها أقّل. اّدعت الباحثتان 
ر 

ّ
عقـــب نتائج هـــذا البحث أّن كيفّيـــة متثيل النســـاء يف اإلعالم تؤث

ر يف 
ّ
يف فهـــم الجمهـــور ومعتقداتـــه تجاههـــّن، كما وميكنـــه أن يؤث

ا. 
ً

ّيـــات أيض
ّ
السياســـة املّتبعـــة تجاههـــّن � هـــذا ينطبـــق عـــى األقل

بالتـــايل، عـــى اإلعـــالم أن يغرّي من منـــط تأطريه للنســـاء الضحايا. 

يت يطلقها 
ّ
تّدعـــي أالت )Alat, 2006( أّن مّثـــة أهّمّية للممّسيـــات ال

ـــا بــــ »غـــري إنســـايّن«، أو 
ً
اإلعـــالم عـــى املجـــرم، إذ يوَصـــف أحيان

ـــيت تختـــار التغطية 
ّ
»وحـــّي«، أو مـــا شـــابه. لكـــن، يف الحاالت ال

اإلعالمّيـــة إثـــارة التعاطـــف مـــع املعتـــدي، تكشـــف عـــن امســـه 
ـــيت دفعتـــه إىل اقـــرتاف 

ّ
الكامـــل، باإلضافـــة إىل ذكـــر األســـباب ال

فعلتـــه. باإلضافـــة إىل ذلك، وصف أســـباب الجرميـــة بتعبريات مثل 
ِهر 

ْ
ظ

ُ
»جـــرامئ حـــّب« أو أّن املعتدي »فقد صوابه«، يجعـــل التغطية ت

Dobash, Dobash & Cava� )بعـــض التعاطف مع املجرم ودوافعـــه 
.)nagh, 2009

بالوســـائل  مـــون 
ّ

يتحك الرجـــال  أّن   )Alat, 2006( أالت  تّدعـــي 
ع أن 

ّ
اإلعالمّيـــة ويســـيطرون عليها غالًبـــا؛ ولذلك ال ميكـــن أن نتوق

تكـــون التغطيـــة ذات حساســـّية أكرث تجاه حـــاالت العنف األرسّي 
؛ ولذلك فهـــي تطالب أن تؤّدي النســـاء دوًرا أكـــرب يف عملّية 

ً
مثـــال

خـــاذ القرار يف اإلعـــالم، ما يؤّدي إىل دفع املســـاواة الحقيقّية بني 
ّ
ات

ه 
ّ
الجنســـني. كارل )Carll, 2003( تعاضـــد هـــذا االّدعـــاء، وتّدعي أن
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ما شـــغلت النســـاء مناصـــب مفصلّية أكرث يف اإلعالم، ســـيكون 
ّ
كل

ل مـــن القولبات 
ّ
ـــا يف منط التغطية، كما ســـيقل لذلـــك تأثرًيا إيجابيًّ

الجندرّية. 

 )Shalhoub�Kevorkian, 2003( كيفوركيـــان  شـــلهوب  تقـــّدم 
ـــا؛ إذ تّدعي أّن قتل النســـاء  بقراءتهـــا لهـــذه الظاهـــرة جانًبـــا إضافيًّ
يســـاوي يف تعريفـــه »قتـــل الكراهيـــة«، كونـــه يعمتد عـــى الَجْنِدر 
ـــذي ينتهجـــه الرجـــال ضـــّد النســـاء. تقرتح 

ّ
والتهديـــد واإلرهـــاب ال

ـــف عـــن التعامـــل مـــع قتـــل النســـاء 
ّ
شـــلهوب كيفوركيـــان التوق

ـــا التعامل 
ّ

هـــا كامـــن يف النســـاء، وإمن
ّ
ـــه قضّيـــة جندرّية، حل

ّ
عـــى أن

معهـــا بصفتهـــا مشـــكلة سياســـّية تحتـــاج معالجـــة عى املســـتوى 
الجماهريّي. بالنســـبة إليها، قتل النســـاء وضع ال يمسح لهّن العيش 
بأمـــان وإدارة حياتهّن بشـــكل طبيعـــّي، فهّن يعشـــن تحت تهديد 

متواصـــل مـــن الســـلطة الذكورّيـــة املهمينة.

اإلعالم الفلسطييّن يف أرايض 48

يعـــرّب اإلعـــالم الفلســـطيي يف أرايض 48 عـــن البنيـــة املجمتعّيـــة، 
ـــا.  ســـني إرسائيليًّ َجنَّ

ُ
امل واالقتصادّيـــة، والسياســـّية للفلســـطينّيني 

لإلعـــالم دور مـــزدوج؛ فمـــن جهـــة يعـــرض الواقـــع، لكن مـــن جهة 
ز الخطاب املهمين ويرّســـخه )Abo Baker, 2014(. نظًرا إىل 

ّ
أخرى يعز

هـــم مل ينجحوا بصفتهم 
ّ
د لفلســـطينّيي أرايض 48، فإن

ّ
الواقـــع املعق

ة تعـــرّب عن 
ّ
 مـــن إقامـــة وســـائل إعالمّية مســـتقل

ً
 قومّيـــة

ً
جماعـــة

عاتهـــم، وقـــد نشـــأ إعالم فلســـطيّي ُيَعـــّد امتداًدا للوســـائل 
ّ
تطل

اإلعالمّية اإلرسائيلّية، تحت وطأة وإرشاف املؤّسســـة اإلرسائيلّية 
)Kabha, 2006(. لكـــن، مـــن جهة أخرى، فإّن مّثة إعالم فلســـطيّي 
ي الفلســـطيّي مضامني 

ّ
مســـتقّل نشـــأ يف أرايض 48، قـــّدم للمتلق

تخاطب رؤيتـــه السياســـّية واالجمتاعّية )جّمـــال، 2005(. 

عـــى مّر الســـنوات، حدثت تغيريات مهّمة يف اإلعالم الفلســـطيّي 
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 أّن التطـــّور األهّم بـــدأ مع ظهور املواقع اإلخبارّية 
ّ

يف أرايض 48، إال
عى شـــبكة اإلنرتنيت وزيادة شـــعبّيتها )Kabha, 2006(. أّدى هذا 
التطـــّور إىل تغيـــريات جذرّية يف أمنـــاط العمل اإلعالمّي، وال ســـمّيا 
يف العمـــق والجّدّيـــة. تمتـــّز املواقـــع التجارّية برتكزها عـــى الصور 
والتغطيـــة الســـطحّية، أكرث من الرتكز عى النـــّص والتناول الوايف 

.)Karnial & Dinor, 2009( واملعّمق لألحـــداث

ـــذي حّل باإلعالم الفلســـطيّي يف أرايض 
ّ
عـــى الرغم من التطّور ال

ـــر يف منطّيـــة التغطيـــة اإلعالمّيـــة، وال ســـمّيا 
ّ
 أّن ذلـــك مل يؤث

ّ
48، إال

ا 
ً
للرشائـــح املجمتعّية املســـتضَعفة. أجـــرى جّمال وبصـــول )2011( بحث

يفحـــص كيفّيـــة تغطيـــة اإلعـــالم يف أرايض 48 للـــرأة يف كّل من 
صحـــف »بانورامـــا«، و»الصّنـــارة«، و»كل العـــرب «، وخرجـــا بعـــّدة 
ز جميًعا االّدعـــاء بأّن تعامل اإلعالم مـــع املرأة ما 

ّ
اســـتنتاجات تعـــز

 بدور األّم الخاضعة لســـلطة 
ً

ِهَرهـــا مثال
ْ
ْوِلًبـــا؛ إذ ُيظ

َ
ـــا وُمق زال منطيًّ

ة وقوّيـــة. يعمـــل اإلعالم عى 
ّ
الرجـــل أكـــرث مـــن إظهارها مســـتقل

ه 
ّ
تغطيـــة النســـاء يف مجـــاالت ثقافّيـــة واجمتاعّية محـــدودة، كما أن

ـــز عى الجانب األنثـــوّي الجمايّل فيهّن أكرث مـــن الرتكز عليهّن 
ّ

يرك
صاحبـــات مواقـــف وآراء وقادرات عـــى التأثري.

هـــذه التغطيـــة المنطّيـــة ليســـت بالـــرورة ناتجـــة عـــن تقصـــري 
ـــر يف كيفّية 

ّ
إعالمـــّي يف عمـــل الصحافّيـــني؛ إذ مّثـــة عوامل عّدة تؤث

ِهر بحث جّمال وعوايســـة )2011( أّن 
ْ
التغطيـــة ونوعّية املضامني. ُيظ

ر يف تأدية 
ّ
الصحافّيـــني الفلســـطينّيني يواجهـــون عّدة تحّديـــات تؤث

ـــق باملحيط 
ّ
عملهم بشـــكل مهـــّي؛ بعض مـــن تلـــك العوامل يتعل

ق 
ّ
املحافـــظ واملجمتـــع وتحّدياتـــه، باإلضافـــة إىل عوامل أخـــرى تتعل

مبالـــي الوســـائل اإلعالمّيـــة وإمالءاتهـــم يف عمـــل الصحافّيـــني. 
يتبـــنّي مـــن نتائـــج البحـــث أّن الصحـــايّف/ ة الفلســـطيّي/ ة يعـــاين 
عاته، كما 

ّ
مـــن ظـــروف عمل ليســـت ُمْرِضَية وال تـــالمئ ســـقف توق

أّن املحّرريـــن ومالـــي الوســـائل اإلعالمّيـــة ال مينحـــون الصحـــايّف/ ة 
مســـاحة حـــّرة للتعبـــري. من جهة أخـــرى، تحّديـــات املجمتـــع الخارجّي 
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وتوّســـع ظاهرة العنـــف تضع الصحافّيني تحت تهديد مســـمتّر دون 
ـــر هـــذا الواقع يف 

ّ
ليهم. يؤث

ّ
تزويدهـــم بالحمايـــة مـــن قبل مشـــغ

ـــيت يتطّرق إليهـــا الصحايّف/ ة؛ 
ّ
منطّيـــة التغطيـــة ونوعّية املواضيع ال

فـــال كـــرس لتابوهـــات اجمتاعّيـــة، وال منّصة حـــّرة للنقد.     

ركزية بحثّية لبناء الدليل

ا تنـــاول التغطية اإلعالمّية 
ً
للعمـــل عـــى صياغة الدليل أجرينـــا بحث

لجـــرامئ قتل النســـاء. تســـتند عّينة البحث عـــى املقـــاالت اإلخبارّية 
للمواقـــع اإللكرتونّيـــة األكـــرث شـــعبّية يف املجمتـــع الفلســـطيّي يف 

أرايض، وهـــي »بانيـــت«، و»بكـــرا«، و»العـــرب«، و»الصّنارة«. 

للصحـــف  إلكـــرتويّن  امتـــداد  و»الصّنـــارة«  و»العـــرب«  »بانيـــت« 
ـــْدَرج هـــذه 

ُ
املكتوبـــة »بانورامـــا« و»كّل العـــرب« و»الصّنـــارة«. ت

الصحـــف يف فئـــة الصحف التجارّيـــة، حيث يكـــون الرتكز أكرث عى 
ـــيت غالًبا مـــا يكـــون حجمها أكرب 

ّ
الوســـائل املرئّيـــة، مثـــل الصور، ال

بكثـــري مـــن ماّدة الخرب املكتوبـــة. تتمّضن عّينة البحـــث 15 حالة قتل 
نســـاء مـــن الســـنوات 2018، و2019، و2020 )5 حـــاالت مـــن كّل 
ا  عام(، وقد اخترَيت الحاالت بشـــكل عشـــوايّئ، كـــون البحث منوذجيًّ
ا فحـــص كيفّية التغطية 

ّ
وهدفـــه ليس تغطية جميـــع الحاالت، وإمن

اإلعالمّيـــة. جـــرى التطّرق للمـــواّد اإلخبارّية حول الجـــرامئ الجندرّية، 
يت 

ّ
ومقاالت الـــرأي، وتغطية املظاهرات واملداخـــالت والفعالّيات ال

َمـــْت وحصلـــت عى تغطيـــة إعالمّية. 
ِّ
ظ

ُ
ن

 النســـاء 
ّ

تحليـــل املـــواّد اإلخبارّيـــة يف قضايـــا الجـــرامئ الجندرّية بحق
رة« 

ّ
ـــا ملنهـــج »النظرّيـــة املجـــذ

ً
الفلســـطينّيات يف أرايض 48، ووفق

)Glaser & Strauss, 1967(، تمّضـــن املراحـــل اآلتيـــة: اختيـــار عّينـــة 
قة بـــكّل حالة عى حدة، 

ّ
البحـــث، وقـــراءة كّل املـــواّد اإلخبارّية املتعل

يت متّز كّل حالة. تعمتـــد املرحلة الثانية عى 
ّ
واســـتنباط الخصائـــص ال

تجميـــع الخصائص جميًعا من كّل املواّد، واســـتخالص املشـــرتك بني 
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الحـــاالت جميًعـــا. بعـــد االنتهاء مـــن مرحلـــة التجميـــع والتصنيف، 
يت 

ّ
ا ملـــدى تكرارهـــا يف الحاالت ال

ً
عيـــَد فحص هـــذه الخصائص وفق

ُ
أ

ـــْت، ومـــدى ترابـــط هـــذه الخصائـــص ببعضها البعـــض، ومدى 
َ
ُبِحث

ارتباطهـــا مبوضـــوع البحث. 

موقف نسوّي وصحايّف

باإلضافـــة إىل بحث حـــاالت العنف يف اإلعالم، ولتفســـري 
للمـــواّد  النوعـــّي  التحليـــل  مـــن  ة 

َ
ْســـَتْنَبط

ُ
امل الخصائـــص 

اإلخبارّيـــة حـــول الجـــرامئ الجندرّيـــة، ومحاولـــة الوقـــوف 
عـــى اآللّيـــات اإلعالمّية املتاَحـــة لدى طواقـــم الصحافة، 
ـــيت تواجههـــم عنـــد تعاملهـــم مـــع قضايا 

ّ
والتحّديـــات ال

ذات حساســـّية، ومحاوالتهـــم إيجاد املصـــادر املعلوماتّية 
التقليدّيـــة، أجرينـــا مقابـــالت مـــع ناشـــطات نســـوّيات 
وصحافّيـــني، يف محاولة لتفســـري التغطيـــة اإلعالمّية من 
وجهـــة نظـــر نســـوّية وإعالمّيـــة، وكيـــف ميكـــن للتعاون 
بـــني الجمعّيات النســـوّية واإلعالم أن يســـاعد يف عملّية 

املجمتعّية.  التغيـــري 

تمّضنت املقابالت ثالثة صحافّيـــن )صحافّيان وصحافّية(، وثالث 
ناشـــطات نســـوّيات. الصحافّيون يعملون يف الوســـائل اإلعالمّية 

يت اختريت لبحثها، ويف وســـائل إعالمّيـــة عربّية أخرى. 
ّ
ال
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نتائـــج البحـــث تنقـــم إىل قمســـني؛ األّول نتائـــج التحليـــل النوعّي 

ـــي قضايا عنف ضـــّد النســـاء، والثاين 
ّ
والكّمـــّي ملـــواّد إخبارّيـــة تغط

نتائـــج تحليـــل مقابـــالت هاتفّيـــة مـــع مجموعـــة مـــن الناشـــطات 

النســـوّيات والصحافّيـــني، للحديـــث عـــن كيفّيـــة تغطيـــة اإلعالم 

الفلســـطيّي لقضايـــا العنـــف ضـــّد النســـاء، والتحّديـــات واملعيقات 

ـــيت ترّســـخ التغطيـــة المنطّية.
ّ
ال

تحليل املواّد اإلخبارّية

َبـــنيَّ مـــن التحليـــل النوعـــّي وجـــود محاور مشـــرتكة حـــول كيفّية 
َ
ت

تغطيـــة اإلعـــالم لقضايـــا العنف ضّد النســـاء:

أ. تغييب الصوت النسايّئ.

ب. شّح املعلومات عن الضحّية.

ت. الرشطة مصدًرا للمعلومات.

ث. جنس املراسل الصحايّف - ذكور.

ج. موضوعّية التغطية فيها خلل.

ح. غياب الصوت النسوّي النقدّي.

ا. خ. استعمال لغة إعالمّية غري حّساسة جندريًّ

يف ما ييل نســـتعرض بعـــض املعطيات الكّمّية بهـــدف تقدمي صورة 

عاّمـــة حول كيفّية تغطيـــة اإلعالم لقضايا العنف ضّد النســـاء. 

نتائج البحث
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يتبـــنّي مـــن فحص عّينـــة البحـــث أّن %66 )10 مـــن 15 حالة( من 	 
ز اإلعالم فيهـــا عى قّصة 

ّ
تغطيـــات حـــاالت قتل النســـاء، مل يرك

الضحّيـــة والتفاصيل اإلنســـانّية، فاقتـــرصت التغطية عى رسد 
الجانـــب الجنايّئ مـــن الحالة.

يتبـــنّي من فحـــص عّينـــة البحـــث أّن %73 )11 مـــن 15 حالة( من 	 
التغطيـــات لحـــاالت قتل النســـاء، تمّضنـــت نوًعا من الشـــجب؛ 
%45 من تعبريات الشـــجب عـــرب العمل الصحـــايّف امليدايّن، مثل 
محاورة شـــخصّيات مختلفـــة للحديث عن الجرمية واســـتنكارها، 
و%45 منهـــا عرب تغطية ملظاهـــرات خرجت عقب الجرمية، و10% 
ّية، وجمعّيات 

ّ
شـــجب عرب بيانات من قبل رؤســـاء ســـلطات محل

نســـوّية، وجهات أخرى.

ـــه يف %33 من حـــاالت قتل 	 
ّ
يتبـــنّي مـــن فحـــص عّينة البحـــث أن

النســـاء )5 مـــن 15 حالـــة(، مشلـــت التغطيـــة مقابـــالت مع ذوي 
الضحّيـــة املقّربـــني منهـــا، لمســـاع روايتهـــم، وليكونـــوا مصـــدًرا 
ـــا حـــول حيثّيـــات الجرميـــة. %80 )4 مـــن 5 حـــاالت( مـــن  إضافيًّ
الحـــوارات مـــع ذوي الضحّيـــة كانـــت مع نســـاء مقّربـــات منها، 
ه 

ّ
مثـــل الجّدة، الوالـــدة، االبنة، الصديقات. لكن جديـــر بالذكر، أن

يف حالـــة واحـــدة فقط ُمِنَح صوت النســـاء منّصـــة أكرب بكثري من 
صوت الرجـــال. أّما يف بقّية الحاالت، فقد كانت مداخلة النســـاء 
ر مقارنـــة مع مداخـــالت الرجال.

َ
ك

ْ
ذ

ُ
مقتضبـــة للغايـــة، وتـــكاد ال ت

ـــه يف %13 من حـــاالت قتل 	 
ّ
يتبـــنّي مـــن فحـــص عّينة البحـــث أن

النســـاء )حالتـــان مـــن بـــني 15(، قـــّدم اإلعـــالم تغطية شـــاملة 
ذوي  ومرافقـــة  واملظاهـــرات،  وحيثّياتهـــا،  للجرميـــة  وعميقـــة 
 لحظـــة النطق بالحكـــم، وإجـــراء املقابالت معهم 

ّ
الضحّيـــة حت
ذلك. عقـــب 

ـــه يف %20 من حـــاالت قتل 	 
ّ
يتبـــنّي مـــن فحـــص عّينـــة البحث أن

النســـاء )3 حاالت من مجمل 15(، قّدم اإلعالم تغطية شـــاملة، 
مشلـــت العديد مـــن ذوي الضحّيـــة واملقّربني منها. 
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تحليل املقابالت الهاتفّية

يســـتعرض هـــذا القم مـــن النتائـــج التحليـــل النوعـــّي للمقابالت 

الهاتفّية مع الناشـــطات النســـوّيات والصحافّيـــني، وهي مقابالت 

تهـــدف إىل رشح مـــا جـــاء يف القـــم األّول مـــن النتائـــج أعـــاله؛ إذ 

َحـــص كيفّيـــة تعامل اإلعالم مـــع قضايا العنف ضّد النســـاء من 
ْ
ف

ُ
ت

وجهيت نظـــر إعالمّية ونســـوّية. 

قامئة الناشطات النسوّيات والصحافّين املشاركن يف البحث:

املهنة االمس 

صحايّفأ

صحايّفب

صحافّية ج

ناشطة نسوّية  د

ناشطة ومديرة جمعّية نسوّيةه

ناشطة ومديرة جمعّية نسوّيةو

يتبـــنّي مـــن تحليـــل املقابـــالت وجـــود فجـــوات يف رؤيـــة التغطيـــة 

اإلعالمّيـــة لحـــاالت العنف ضّد النســـاء بني وجهة النظـــر اإلعالمّية 

ووجهة النظر النســـوّية. أشـــارت مجموعة الصحافّيـــني إىل تحّديات 

جّدّية يف تغطية قضايا العنف ضّد النســـاء، بيمنا تشـــري الناشـــطات 

زمة 
ّ

النســـوّيات إىل كســـل إعالمـــّي يمتـــّز بعدم بـــذل الجهـــود الال

ِلَص 
ْ
لتقـــدمي تغطية شـــاملة ومعّمقة لجميع أطراف القضّية. اْســـُتخ

مـــن التحليل النوعـــّي للمقابالت 4 محاور رئيســـّية:
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1. الفرق يف التغطية اإلعالمّية بن حاالت قتل وأخرى

ـــيت برزت يف التحليل النوعـــّي للمواّد اإلخبارّية 
ّ
واحـــدة من النقاط ال

يت 
ّ
حـــول قضايا العنف ضّد النســـاء، الفرق يف التغطيـــة اإلعالمّية ال

حظيـــت بهـــا بعض القضايـــا مقابل قضايـــا أخرى. كانـــت ملجموعيت 
الناشطات النســـوّيات والصحافّيني عّدة تفسريات، منها املتجانس، 
ومنهـــا املتفـــاوت، لرشح هـــذا االختالف يف التوّجـــه اإلعالمّي، وهل 
ا يف  هـــو نتاج انتقائّيـــة أم لعوامل خارجّية أخرى تـــؤّدي دوًرا مركزيًّ

ذلك؟

ا  يـــرى الصحافّيون أّن للعائلة والبيئة املحيطة بالضّحّية دوًرا أساســـيًّ
يف فـــرض قضّيـــة القتل وبقائها عـــى األجندة اإلعالمّيـــة، باإلضافة 
ـــق بآلّيات عمـــل الوســـائل اإلعالمّية. فرّس 

ّ
إىل عوامـــل أخـــرى تتعل

الصحـــايّف )أ( هذا التعامل عـــى النحو اآليت: 

ـــه بعود لتجـــاوب العيلـــة، وإذا العيلة 
ّ
»أنا حســـب رأيي كل

ـــه تكتب وتحيك عـــن املوضوع. 
ّ
معنّيـــة يف هـــذا املوضوع، إن

ـــه حدا يتجاوب 
ّ
ا إن  بقـــوم بتغطيتها قليل جدًّ

ّ
باملناطـــق الل

معـــك. يعين عىل ســـبيل املثـــال عيلة ضحّيـــة القريناوي يف 
رهـــط بتختلـــف عـــن بـــايق العائـــالت، العيلة كانـــت تحيك 
وتتجـــاوب وقضّيتهـــا أخـــدت صـــدى، مـــش بـــّس باإلعالم 
ا كمان يف اإلعالم العـــري، أّما غالبّية العائالت 

ّ
العربـــي، إن

مـــا بتتعاون مع اإلعـــالم، يف مناطـــق الجنوب«.    

تتجانـــس الصحافّيـــة )ج( مـــع ما جاء عى لســـان الصحـــايّف )أ(، لكن 
كانـــت لهـــا إضافتها يف تفســـري اختالفات التغطيـــة، قائلة: 

ـــا 
ً
»إحنـــا منحـــّب الغمـــوض ومنحـــّب األكشـــن، يعـــين دامي

بطبيعـــة  عالفيســـبوك.  نكتبهـــا  ـــا شـــغالت 
ّ
عن بكـــون يف 

ا، فيه  األحـــوال يف النقـــب هـــي حالـــة منفـــردة وخاّصة جـــدًّ
كثـــري إشـــكالّيات بمتـــّس املـــرأة، من حـــاالت قتـــل، إهانة، 
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 عىل 
ّ

ـــة املســـتويات، حت
ّ

تعـــّدد زوجـــات، تهميـــش عىل كاف
صعيـــد قيادتنا إحنـــا كعرب النقب مش موجـــود عىل أجندة 
السياســـّين، لكـــن عـــىل صعيد قضايـــا القتل نعـــم، يعين 
منحـــيك عـــن مجمتـــع بـــدوي إلـــه الخصائـــص تبعتـــه، وفيه 
 بتصـــري وعىل كّل 

ّ
محاولـــة تعتـــمي عـــىل كّل الشـــغالت الل

قضايـــا قتـــل النســـاء، وتهميش املـــرأة والعنف ضـــّد املرأة. 
بشـــكل  ويكتبـــه  اإليش  يوخـــد  اإلعـــالم  طبيعـــي  إيش 
ر هـــو الغموض 

ّ
مهّمـــش )...(. حـــاالت مثل يـــارا أّيوب بفك

كان ســـّيد املوقـــف، آية ألنهـــا انقتلت بـــّرا، وطريقة القتل 
ـــه اغتصاب وقتل، كان اإليش كثـــري بوّجع ومؤمل. بطبيعة 

ّ
إن

األحـــوال، يـــارا أّيوب طريقـــة قتلهـــا كانت غريبـــة، لقوها 
 

ّ
 قتلهـــا، وهين

ّ
بســـطل الزبالـــة، والقضّية نفســـها من الل

ـــوا القضّية عىل األجنـــدة. يوم كان 
ّ
 حواليها، خل

ّ
البيئـــة الل

يف مظاهـــرة، يوم كان يف وقفـــة احتجاجّية، ويوم يف إضاءة 
ه 

ّ
ـــوا إن

ّ
مشـــوع عـــىل روح يـــارا. كانـــوا األهـــل نفســـهن اهمت

عـــىل األجندة«.   القضّية  ـــوا 
ّ
يخل

ط الضـــوء عـــى جوانب أخـــرى، قد 
ّ
للصحـــايّف )ب( تفســـريات تســـل

ـــذي ميكـــن أن تحصل 
ّ
تـــؤّدي دوًرا يف حجـــم التغطيـــة اإلعالمـــّي ال

عليـــه ضحّيـــة جرميـــة قتل عـــى خلفّيـــة جندرّية. 

 هـــي بتوخد تغطيـــة إعالمّية، 
ّ

»أّول إيش فيـــه قضايـــا الل
مـــّرات أّول إيش بيجـــي بالتوقيـــت يعين، مـــّرات التوقيت 
ـــات كبـــرية حارقـــة، 

ّ
 ملف

ّ
 أحـــداث كبـــرية، فـــش

ّ
 فـــش

ً
مثـــال

 إيش طاغـــي، مثـــل موضـــوع كورونـــا أو 
ّ

عاألجنـــدة فـــش
موضوعـــات كبرية، فســـاعتها بتوخـــد حزّي. الشـــغلة التانية 
 بلد 

ّ
، الجش

ّ
ه يـــارا انقتلـــت بالجـــش

ّ
هـــي موقع الجرميـــة، إن

بالمشـــال )...( عادة بترصش هناك حـــوادث، صبّية صغرية، 
ومـــش منطقـــة متعارف فيهـــا كّل يوم بتصـــري فيها جرمية 
قتـــل، فبتوخـــد تغطية. آية كونهـــا موجودة خـــارج البالد يف 
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أســـراليا. إّســـا يف كمان شـــغلة، يعـــين هاي شـــغلة مهّم 
نحكيهـــا، خصوًصا يف الســـنوات األخرية، ضغط الفيســـبوك 
وتأثـــريه  دوره  بعمـــل  االجمتاعـــي  التواصـــل  وشـــبكات 
ا إنـــت بتشـــويف قضّيـــة طاغية عىل 

ّ
عـــىل اإلعـــالم، يعـــين مل

الفيســـبوك وموجـــودة ومتداولة بن الناس بشـــكل كبري، 
ـــر يف هـــاد وبتوّســـع 

ّ
ـــه وســـائل اإلعـــالم بتتأث

ّ
فواضـــح إن

النقـــاش والحديـــث حـــول املوضـــوع. شـــغلة تانيـــة، اليوم 
ه 

ّ
تيجـــي تقـــول جرمية قتـــل يف اللـــّد أو يف الرملة لألســـف إن

ل نســـاء. إّســـا 
َ
ت

ْ
ق

ُ
ه هناك ت

ّ
ـــه معـــروف إن

ّ
صـــار اإليش وكأن

يف كمـــان مـــدى تعـــاون املجمتـــع وتعاطيه مع الحـــدث )...( 
إّســـا هاد املوضـــوع مش بّس عىل قتـــل نســـاء )...( ومّرات 
طريقـــة القتل وبشـــاعة الجرمية وعّدة تفاصيـــل بتدخل عل 

ر بشـــكل كبري«.
ّ
 هـــي بتأث

ّ
، الـــل

ً
 مثال

ّ
الخـــط

كانـــت للناشـــطات النســـوّيات رؤية أخـــرى لالختـــالف يف التغطية 
اإلعالمّيـــة، بعضهـــا يتجانـــس مع ما جـــاء أعاله، لكـــن بعضها اآلخر 
ط الضـــوء عى الضحّية نفســـها، وكيف تعامـــل اإلعالم معها 

ّ
يســـل

ومع حيثّيات جرمية القتل. بالنســـبة للناشـــطة النسوّية )د(، الصدى 
ـــا مـــع الضحّيـــة؛ إذ كانـــت 

ً
اإلعالمـــّي ال يعـــي بالـــرورة تعاطف

هامـــات للضحّيـــة ذاتهـــا، وإن مل تكن 
ّ
تغطيـــات تتمّضـــن بعـــض االت

بارزة.

»فيه عّدة أســـباب، الســـبب األّول جيل الفتيات، ثانًيا وين 
لعي إحنـــا منحيك عـــن التغطية، هاي 

ّ
ـــه... اط

ّ
كانـــوا مع إن

ه 
ّ
التغطيـــة كانت مـــن األهل، بدعم من األهـــل، يعين لو إن

أهلهـــن هدول البنات مـــا طلعوا عىل اإلعالم بهـــاي القّوة، 
مـــا كان ممكـــن يوخدوا هـــاي املنّصـــة، وكمـــان الجمعّيات 
دت عـــىل قضّية الجيـــل )...( القمس الثاين 

ّ
 أك

ّ
النســـوّية الل

ـــه نغّمض عينينا 
ّ
كمـــان يف داخـــل مجمتعنا ومش مفروض إن

هام للضحّيـــة، يعين هـــاي الصبّية 
ّ
ـــه كمـــان كان ات

ّ
ـــه، إن

ّ
عن
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 بأســـراليا. كمان الســـاعة، يعـــين أنا إذا بـــّدي أنقتل 
ّ

الـــل
لعش 

ّ
ه إحنا مـــا منط

ّ
الزم أعـــرّي ســـاعيت قبل ما أنقتـــل. فإن

ـــه كان ضّجة، مزبـــوط كان يف ضّجة، ولكـــن كان كمان يف 
ّ
إن

 ما كان ميكن هلقـــد ظاهرة، قضّية 
ّ

نقـــد الذع بجوانب الـــل
توّجـــه األهـــل وقضّيـــة التعاطف مـــع األهل ومـــع الضحايا 
ينـــا نقول 

ّ
بشـــكل أكـــر، لكـــن هذا مـــا بعكس مواقـــف خل

ـــه املجمتع مع هـــذول الضحايا«.  
ّ
إن

أمـــا الناشـــطة النســـوّية )ه(، فقد ألقـــت الضوء عـــى جوانب أخرى 
ا لها، يف حصـــول قضايا معّينة عى تغطية 

ً
ا، وفق تـــؤّدي دوًرا مركزيًّ

ذي 
ّ
إعالمّيـــة واســـعة مقابل قضايا أخـــرى، مع اإلشـــارة إىل الدور ال

تؤّديـــه العائلـــة يف فـــرض قضّيـــة معّينة عـــى األجنـــدة اإلعالمّية. 
)ه(:  تقول 

ـــق بكثـــري أمـــور. 
ّ
»فيـــه انتقائّيـــة يف اإلعـــالم، وهـــاد بتعل

ـــق بالعيلـــة وقّديـــش العيلـــة واعيـــة وقّديـــش العيلة 
ّ
بتعل

ق 
ّ
بتنـــرش وقّديـــش بتتعـــاون وبدهـــا تـــرز القضّيـــة، وبتعل

كمـــان بالروفيـــل تبع الضحّيـــة، يعين فيه فـــرق بن وحدة 
عرمهـــا 20 ســـنة بالتعامل، وبن وحدة عرمهـــا كبري، وفيه 
فـــرق بن وحـــدة محّجبـــة ووحدة مـــش محّجبـــة، وفيه فرق 
بـــن وحدة شـــقرا ووحـــدة مســـرا، بحيك أنـــا بلغة الشـــارع، 
 إحنا منعرفها، 

ّ
حلـــوة ومش حلـــوة باملقاييس املجمتعّية الـــل

ر«.
ّ
بـــات بتأث

ّ
فكّل هـــاي املرك

2. تغييب الصوت النسايّئ يف التغطية اإلعالمّية

ـــيت بـــرزت فيـــه فجوة كبـــرية بني 
ّ
هـــذا املحـــور كان أحـــد املحـــاور ال

تفســـري الناشـــطات النســـوّيات وتفســـري الصحافّيـــني. الصحافّيون 
يت متنع 

ّ
ـــزوا أكرث عـــى التعقيدات املجمتعّيـــة والبنية الذكورّيـــة ال

ّ
رك
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املـــرأة مـــن الحديـــث للوســـائل اإلعالمّيـــة، والتعاون مـــع اإلعالم، 
ـــا مـــن املجمتع املحيـــط. لكن، من جهـــة أخرى، ترى الناشـــطات 

ً
خوف

ـــا، ســـببه التوّجـــه إىل  النســـوّيات هـــذا التغييـــب تقصـــرًيا إعالميًّ
 من بذل جهـــد للوصول إىل األصوات 

ً
، بدال

ً
األســـهل واألكرث منالّيـــة

ط الضوء عـــى جوانب أخـــرى مغايرة لتلك 
ّ
يت قد تســـل

ّ
النســـائّية ال

ـــيت يتطّرق إليهـــا الرجل. 
ّ
ال

ـــا للناشـــطة النســـوّية )ه(، إّن الواقـــع أكرث تعقيـــًدا، لكن عى 
ً
وفق

يت 
ّ
اإلعـــالم أن يبذل جهًدا أكـــرب لتغيري هذه املنظومـــة الذكورّية ال

ا.    
ً
بقي النســـاء خلف

ُ
تضـــع الرجـــال يف املقّدمة وت

 إســـقاطاته وتبعاته موجودة 
ّ

»إحنـــا عايشـــن يف مجمتع الل
ـــي فيـــه الهمينـــة 

ّ
يف كّل محـــّل وبـــكّل مســـتوى، يعـــين بكف

الذكورّية يف كّل املســـتويات، فلّما اإلعالم نفســـه بّده يروح، 
ه ياليق نســـاء، نفرض 

ّ
 لو اإلعالم بّده يبذل جهد إن

ّ
يعـــين حت

 برياحة تيجـــي األمور، 
ّ

ه اإلعالم مـــش عم بســـتن
ّ
يعـــين إن

ه 
ّ
ه أصعـــب ألن

ّ
 إن

ّ
ـــه ياليق نســـاء، بال شـــك

ّ
عـــم ببـــذل جهد إن

 الرجال بارزين أكـــر، ويف الواجهة 
ّ

املنظومـــة املجمتعّيـــة بتخل
 أكـــر ممكن 

ّ
 يف حـــاالت قتل نســـاء، يعين الل

ّ
أكـــر، وحـــت

يطلـــع هـــو األبـــو بحالة مـــش هـــو القاتـــل، أو األخـــو بحالة 
مـــش هو القاتل، يعـــين الذكور بالعيلة، وهـــاد إيش بعكس 
مجمتعنـــا، بعكس الواقـــع يف مجمتعنـــا، هو صـــورة مجمتعنا، 
ع 

ّ
 إحنا منتوق

ّ
عشـــان تتغرّي هاي الصـــورة الزم اإلعالم الـــل

ه يكون يف عنده أكر مســـؤولّية 
ّ
ه طبًعا إن

ّ
ـــى من

ّ
ه ومنتوخ

ّ
من

وأكـــر وعي للواقـــع املجمتعـــي املوجـــود، ورضورة تغيري هذا 
ه هو يبـــذل جهد أكر، 

ّ
الخطـــاب، وتغيـــري موازين القـــوى، إن

ه 
ّ
 بشـــوف إن

ّ
ـــا ياليق هـــو الل

ّ
ومـــا يركـــن عىل شـــو متاح، إن

ه يوخد 
ّ
الزم يكون مناســـب ويكون فيه مســـؤولّية عليـــه إن

 بالعيلة هاي فيهـــا امـــرأة انقتلت، وما 
ّ

صـــوت النســـاء الـــل
 هو صـــوت الرجال«.  

ّ
 متاح أكـــر، الل

ّ
يكتفـــي بالـــل
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الناشـــطة النســـوّية )د( يوافـــق رأيهـــا ما جاء عى لســـان الناشـــطة 
)ه(، وتتقـــّدم بهذا االّدعاء خطوة إىل األمـــام، متطّرقة إىل تعامل 
ـــيت يحّملها إّياهـــا املجمتع، 

ّ
املجمتـــع مـــع أّم الضحّيـــة، واملســـؤولّية ال

عية:  مّد

»كّل قضّيـــة ســـيطرة الفكـــر الذكـــوري بشـــكل عـــاّم هي 
األســـاس يعين، وبعدين بيش محّل بحّملوا األّم مســـؤولّية 
ها 

ّ
 بســـتعملوها بأمثالهـــن: ‘طـــّب الجّرة عـــىل مت

ّ
مـــا، هـــين

بتطلـــع البنـــت إلّمها‘، فهـــاي الرؤيـــة الذكورّية املســـيطرة 
 زاحت عـــن مســـار عاداتهن 

ّ
ـــه امرأة الـــل

ّ
 بتشـــوف إن

ّ
الـــل

ينا نقـــول وانقتلت، هل 
ّ
وتقاليدهـــن واملـــوروث األبـــوي، خل

 بعطوا 
ّ

ـــه ييجـــوا يعطوا لـــإّم إنهـــا تحيك، هـــين
ّ
ـــل إن

َ
ُيْعق

 عم ترتفع هي 
ّ

ه يحـــيك )...( اليوم األصوات الـــل
ّ
األبـــو إن

فقط النســـاء القيادّيـــات داخل املجمتع األهـــل والجمعّيات 
 عـــم نمسعه، لكـــن ما منمسع 

ّ
النســـوّية، هـــاد الصوت الل

صـــوت إّمهـــا، وما منمسع صـــوت أختها، ومـــا منمسع صوت 
ه 

ّ
 هـــدول املفـــروض يكـــون يف إلهن صـــوت، ألن

ّ
بنتهـــا. هـــأل

 عم بعيشـــوه 
ّ

 عم بعيشـــوا األمل، وهاد األمل الل
ّ

هـــول الـــل
ه 

ّ
ه الواقع أكـــر تعقيًدا، ألن

ّ
مكتـــوم، وهو مكتوم مش ألن

تحميـــل كمان مســـؤولّية، يعين اليـــوم املجمتعات محّملن 
ك 

ّ
اإلّم مســـؤولية، محّملينها مســـؤولّية مبنظور ســـلبي، إن

 كذا كذا كـــذا، فبحّملوها. وين 
ً

يت بنتـــك مثال
ّ
 خل

ّ
إنـــت الل

إّمها؟ بـــّس بقولوش ويـــن أبوها؟«.

ينســـجم اّدعاء الصحافّية )ج( مع االّدعـــاءات أعاله؛ إذ ترى تغييب 
صوت النســـاء ناتًجا عـــن البنية املجمتعّية الذكورّيـــة، وليس تقصرًيا 
ـــا مبعنـــاه الحـــريّف؛ فالواقع أكرث تعقيـــًدا، ويضـــع الكثري من  إعالميًّ
العقبـــات والتحّديات أمام الصحايّف/ ة إلمتام العمل بشـــكل مهّي، 
ـــذي ميكـــن أن يتحـــّدث عـــن الضحّية بإســـهاب 

ّ
وإحضـــار الصـــوت ال

ووضوح. 
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 هو 
ّ

ـــه مبنعونهـــن، إحنـــا عايشـــن مبجمتـــع ذكوري الـــل
ّ
»ألن

ه يمّت 
ّ
ط، وأنـــا كنت شـــاهدة عـــىل أكر مـــن حالـــة إن

ّ
متســـل

منع النســـاء مـــن إنها تحيك عـــن بناتها. إحنـــا بعدنا مجمتع 
هـــا، معناته هاي 

ّ
 بنـــر عىل املـــرأة إذا فتحت مت

ّ
ذكـــوري الل

عيـــب، هـــاي بمتـــّس فينـــا، هـــاي بمتـــّس بأخالقنـــا، ممنوع 
 للـــرمأة إنها 

ّ
تحـــيك، وإذا حكـــت رح تغلط. مـــا بمسحوا حت

 هي فرة حـــداد أو 
ّ

تعـــّر عـــن رايهـــا، بالـــذات يف فرة الـــل
فـــرة إنها تفقـــد إيش كثـــري غايل عليهـــا. بالصدفـــة لتاليق 
 هي بتطلـــع عن هاي الشـــغالت، وبتحيك 

ّ
مـــرأة قوّيـــة الل

ا   صـــار )...( أنا شـــخصيًّ
ّ

وبتعـــّر عـــن رأيها، بتحيك شـــو الل
ش، 

ّ
كنت بخابط عشـــان أحيك مع املرأة، بّس يف نســـاء بدهن

برفضـــوا من منطلـــق خوف«.  

تّدعـــي الناشـــطة النســـوّية )و( أن تغييب صوت النســـاء يف غالبّية 
تغطيـــات قضايـــا العنـــف ضّد النســـاء، نتاج كســـل إعالمـــّي، لكن 
ـــا نتاج مجمتع ذكـــورّي يضع الرجل يف املقّدمـــة، وال يمسح للرأة 

ً
أيض

ا.  ـــَع صوتهـــا كونه غري مقبـــول مجمتعيًّ مْسِ
ُ
أن ت

 الذكر بالواجهة، هو 
ّ
»هذا كســـل، أّول إيش العائالت بتحط

 كذا، والنســـوان الزم يعيطوا ويتبكبكوا 
ّ

 بحيك والل
ّ

الـــل
ه 

ّ
ه من األســـاس إحنـــا كمان مذّوتـــن الذكورّية، إن

ّ
)...( ألن

ه أنا أجتهـــد أكر وأحاول 
ّ
 بّده يطلـــع... هاي قضّيـــة إن

ّ
الـــل

 قّدامـــه املايك 
ّ
 أجيـــب الزملـــة وأحـــط

ّ
أكـــر، أهـــون إيش إين

 من األســـاس هو بـــّده يظهر ومن األســـاس 
ّ

ويحـــيك. هـــأل
ه 

ّ
صوتـــه أهـــون ومـــن األســـاس صوتـــه مـــش عـــورة، وكأن

عقـــالين وبحكيـــش بعواطـــف، بيمنـــا إذا بـــّدي أجيـــب املـــرا 
بـــّدي أجيبهـــا بطريقة كثري كثـــري نطّية، كمان هـــاي فيها 

مشـــكلة، بّدي أجيـــب مرا تعّيـــط عىل بنتهـــا وهيك«. 
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بالنســـبة للصحـــايّف )ب(، ال يهـــّم َمـــْن يتحـــّدث عـــن الضحّيـــة طاملا 
كان املتحـــّدث مـــن املقّربني منها؛ فالهوّية الجنســـّية للمتحّدث/ ة ال 
ـــا الرتكز عى مـــا ُيقال، وليـــس عى َمْن 

ّ
ـــا، وإمن تـــؤّدي دوًرا محوريًّ

يقول. 

ـــا فيـــه حادثة قتل وبدنـــا نحيك مع 
ّ
»أّول إيش شـــغلتن؛ مل

، أنـــا بالنســـبة إيل أجيب أقـــرب حدا 
ً

حـــدا مـــن العيلـــة مثـــال
 

ّ
 أختها وال

ّ
 أخوهـــا وال

ّ
 إذا طلع أبوهـــا وال

ّ
عـــىل الضحّية، هـــأل

د بلعـــب دور، أنـــا بّدي 
َ

ق
ْ
ل

َ
ـــل اإليش هـــو ه

ّ
إّمهـــا، يعـــين بط

مـــن أقـــرب واحـــد عليها يحـــيك. أنـــا هـــاي الجزئّيـــة مش 
ل امـــرأة الزم 

َ
ت

ْ
ق

ُ
ـــا ت

ّ
ـــد... يعـــين كمان مـــش منطقي مل

َ
ق

ْ
ل

َ
ه

تجيـــب امـــرأة تحيك، بالعكـــس، مهّم مـــّرات تجيب كمان 
صـــوت الرجل يطلع يعّر، الســـؤال إيـــش بعطييك... يعين 
ه نجيـــب مرأة 

ّ
أنـــا كمان مـــّرة برجع عـــىل نفس النقطـــة، إن

 
ّ

ه صوت نســـايئ، وال
ّ
تحـــيك عن املوضوع بـــكّل مثن بـــّس ألن

 ممكـــن يعطيـــيك أكـــر بكثري 
ّ

ممكـــن نجيـــب رجـــل الـــل
معلومـــات وتفاصيـــل ويوّصـــل رســـالة أعمـــق بكثـــري من 

امـــرأة؟«. صوت 

 

ا حول قضايا 
ً

3. الجمعّيات النسوّية مصدًرا موثوق
العنف ضّد النساء

تبـــنّي مـــن التحليل النوعـــّي للمواّد اإلخبارّيـــة، أن غالبّيتها تســـتند 
عـــى بيانـــات الرشطـــة دون التوّجـــه إىل الجمعّيـــات النســـوّية أو 
مؤّسســـات املجمتـــع املـــديّن، للحصـــول عـــى معلومـــات أوىف حـــول 
يت أضـــاف فيها صحافّيون إحصائّيات 

ّ
القضّيـــة. ويف بعض الحاالت ال

ومعطيـــات حـــول نســـبة الجرمية ضّد النســـاء يف أرايض 48، اســـتند 
ذلـــك عـــى معطيـــات »أمـــان – املركـــز العربـــّي ملكافحـــة العنف«. 
رؤية الناشـــطات النســـوّيات حول قـــدرة الجمعّيات النســـوّية عى 
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أن تكـــون املرجعّيـــة األساســـّية لإلعـــالم حـــول قضايـــا العنف ضّد 
النســـاء، تتأرجـــح بـــني موافقـــة ومعارضة، ألســـباب مختلفة. 

 من خلق 
ً

تعتقد الناشـــطة )ه( أّن عى كّل جم أن يؤّدي دوره بدال
بدائـــل لـــه، والعمـــل عى التحســـني من تأديتـــه لعملـــه؛ هي ترى 
ـــه ال ميكـــن للجمعّيات النســـوّية أن تحـــّل مكان الرشطـــة مصدًرا 

ّ
أن

ا للمعلومـــات عـــى الصعيـــد القضـــايّئ، وعـــى الجمعّيـــات  أساســـيًّ
رت 

ّ
 الضحّية يف حـــال توف

ّ
النســـوّية أن تكـــون مصـــدًرا حـــول ملـــف

معلومـــات حولها.  

ه الناس 
ّ
ب يعـــين، وأنا مـــع إن

ّ
ـــه املوضوع مرك

ّ
ر إن

ّ
»أنـــا بفك

 تقـــوم فيه، وبدل 
ّ

 الزم تقـــوم يف دور معّن هي الل
ّ

الـــل
ر 

ّ
 تقـــوم بدورها. أنـــا بفك

ّ
مـــا نخلـــق بدائل إللها، هـــي الل

ه 
ّ
ق بهاي القضايـــا، جزء من

ّ
ه موضـــوع املعلومات مبـــا يتعل

ّ
إن

ا منحيك عن 
ّ
قى غري من الرشطة، خصوًصـــا مل

َ
مـــا بنفع ُيْســـت

 إلهـــا عالقة بالتحقيقـــات وكّل 
ّ

الجوانـــب القانونّيـــة، والل
ـــه هاد مش مجـــال الجمعّيات 

ّ
ر إن

ّ
الشـــغالت هاي. أنـــا بفك

النســـوّية، وال الزم يكـــون مجـــال اختصاصهـــا يعـــين، يف 
 الزم تقـــوم بواجبهـــا 

ّ
مســـارات قضائّيـــة وقانونّيـــة الـــل

ه 
ّ
جـــاه، وتعطـــي املعلومـــات الصحيحـــة. طبًعـــا إن

ّ
بهـــاد االت

 مـــا بقومـــوا وبعطـــوا املينميوم مـــن املعلومـــات هاد 
ّ

هـــين
 الزم ينشـــغل عليه، والزم 

ّ
موضوع تـــاين، هاد موضوع الل

يكـــون يف advocacy مقابـــل الرشطة ومقابل مؤّسســـات 
 الزم تهمّت تعطـــي املعلومـــات قّديش ممكن 

ّ
الدولـــة الـــل

ر الجانب 
ّ

أكـــر، ومبصداقّية أكـــر. الجمعّيات النســـوّية بفك
ه هي تزّود اإلعـــالم بحاالت وبقضايا، 

ّ
تبعهـــا الزم يكون إن

 بمترق 
ّ

واملضامن واملواضيع واإلشـــكالّيات والتحّديات الل
 بتخّص هـــاي القضايا بشـــكل عـــاّم، وبحاالت 

ّ
فيهـــا، الـــل

ـــه الجمعّيـــات 
ّ
ـــر إن

ّ
ـــا يعطـــوا... يعـــين آه أنـــا بفك

ّ
عينّيـــة مل

النســـوّية الزم تكـــون هـــي مرجعّيـــة لإعـــالم، يعـــين أنـــا 
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 الزم تقـــوم بتأدية 
ّ

ـــه الجمعّيـــات هـــي الـــل
ّ
ـــر إن

ّ
مـــا بفك

ـــه املؤّسســـات اإلعالمّيـــة والهيئـــات 
ّ
ـــر إن

ّ
هـــاد الـــدور، بفك

اإلعالمّيـــة والقنـــوات اإلعالمّيـــة الزم يكون عندهـــا آلّيات 
واضحة للتواصـــل مع الجمعّيات، ومن الجمعّيات يســـتقوا 
 عـــىل األقـــل هـــي عينّيـــة. 

ّ
املعلومـــات عـــن الحـــاالت الـــل

ـــْت أويك، الزم نوخد مـــن الرشطة 
َ
ِتل

ُ
 امـــرأة ق

ّ
يعـــين ملـــف

ـــق بالجوانـــب القانونّية والقضائّية ومســـارات 
ّ
كّل ما يتعل

التحقيق، والجمعّيات النســـوّية الزم تكـــون هي مرجعّيتنا 
يف حالـــة طبًعـــا كان عندهـــا املعلومـــات عن هاي املـــرأة، عن 
عيلتهـــا؛ حيثّيـــات القتـــل، عن شـــو بدكوا تنرشوا، عن شـــو 
 

ّ
بدكـــوا نقول إحنـــا كصحافة عن هاي الحالـــة، باإلضافة لل

قالتـــه الرشطة. يعين أنا بشـــوف مســـارين متوازين الزم 
ج، 

َ
عال

ُ
 هـــي ت

ّ
ا فيـــه حـــاالت معّينة الـــل

ّ
يكونـــوا، وأكيـــد مل

يعـــين زّي نقـــول تحّرش جنيس أو عنف، وإحنا منعرف شـــو 
املصـــدر... أو يف جمعّيـــة نقـــول إحنـــا منعرف إنهـــا بتتعامل 

مع هـــاي الحالـــة العينّية، فهـــي الزم تكـــون املرجعّية«.

ل املرجعّية 
ّ

أّمـــا الناشـــطة )د(، فـــرتى أّن الجمعّيات النســـوّية تشـــك
األساســـّية، وتوّجه انتقـــاًدا الذًعـــا لإلعالم الفلســـطيّي يف أرايض 
48، كونـــه ينســـخ من اإلعـــالم العـــربّي مضامينه، ويـــرّدد خطابه، 
 من أن يكـــون منّصة توعوّية 

ً
حيـــال قضايا العنف ضّد النســـاء، بدال

جماهريّيـــة ومجمتعّية يف هذا الســـياق.

ـــه آه، مزبـــوط، الجمعّيـــات النســـوّية هـــي 
ّ
»أنـــا بقـــول إن

املصدر األســـايس واملرجعّية األساســـّية لـــكّل قضّية العنف 
 بفـــرة 

ّ
 الحظنـــاه حـــت

ّ
املمـــارس ضـــّد النســـاء، وهـــذا الـــل

الكورونـــا عـــر ارتفاع نســـبة املتوّجهات لخطـــوط الطوارئ. 
 هو 

ّ
هـــون اإلعـــالم هو تبعّيـــة لإعـــالم اإلرسائيـــل، والل

اليوم مســـيطر بشـــكل رهيب عىل كّل املعلومات، وبالتايل 
 مـــن اإلعالم 

ّ
ـــا يقتبـــس أو بوخـــد وبـــرّدد حـــت

ّ
اإلعـــالم عن
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اإلرسائيـــل املوّجـــه، هـــاي واحـــد، والشـــغلة الثانيـــة كمان 
 بيانـــات من الجمعّيات النســـوّية 

ّ
ا بســـتن

ّ
هـــي اإلعالم عن

هـــا ومنكتبهـــا. شـــغلة ثالثـــة، اإلعالم ما 
ّ
 إحنـــا منحط

ّ
الـــل

ا بحـــاول يرّوج 
ّ

عـــم بحـــارب ظاهرة العنـــف ضّد النســـاء، إن
لقضّيـــة ممكـــن تجيب كثري متابعن إلله. لألســـف إعالمنا 
اليـــوم هو عـــم بقتبس عـــىل الصعيـــد العاّم مـــن اإلعالم 
اإلرسائيـــل. وشـــغلة ثانيـــة كمـــان، مـــا عم بقوم مبســـار 
 القضايـــا هيـــك بنقطة حرما 

ّ
ينـــا نقول، ويحـــط

ّ
توعـــوي خل

ـــا تغيري مجمتعـــي، تغيري يف 
ّ
 من خاللهـــا يكون فيه عن

ّ
الـــل

 مســـيطرة يف داخل 
ّ

الذهنّيـــة، تغيري بقضّيـــة الذكورّية الل
 . » مجمتعنا

ترى الناشـــطة )و( أّن الجمعّيات النسوّية املرجعّية الحقيقّية لقضايا 
العنف ضّد النســـاء، كونها األقـــرب إىل الحقيقة والواقـــع. كما أنها 
تتطـــّرق إىل االختـــالف يف تعريفـــات العنـــف بني التوّجه النســـوّي 
وتوّجهـــات املؤّسســـات القضائّيـــة والرشطة؛ فاألخرية تكون ســـبًبا 
ا يف منـــح صـــورة مغلوطة أو ناقصـــة عن قضايـــا العنف ضّد  رئيســـيًّ

النســـاء يف املجمتع الفلسطيّي. 

ه النساء العربّيات 
ّ
ه أول إيش األبحاث بتدّل إن

ّ
»أنا برأيي إن

باألســـاس، مبـــا يخـــّص التحّرشـــات الجنســـّية واالعتداءات 
ه املـــرأة العربّيـــة بتتوّجه ملنظومة أو ملؤّسســـة 

ّ
الجنســـّية، إن

ينا 
ّ
عربّيـــة بـــاألّول قبل الوصـــول للمنظومـــة الحكومّيـــة خل

نقول، أو الرمسّية، هاي واحـــد. اإليش الطبيعي إنها تتوّجه 
ملحّل قريب، بحيك نفس اللغة، عىل األقّل الشـــكوى األوىل 
بـــروح لهناك. إّســـا غـــري هيك، من خـــريت يعين، شـــو إحنا 
 أنـــا بعّرفه مش نفس تعريف 

ّ
منعـــّرف العنف، العنف الل

، بتيجي وحـــدة عالجمعّية 
ً

الرشطـــة. بحيك عن عنـــف مثـــال
 هاي مـــش رح تقّدم 

ّ
 جوزهـــا برسقلها معاشـــها، هـــأل

ّ
الـــل

شـــكوى عىل عنف اقتصـــادي، وال عىل اســـتغالل، وال عىل 
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تهديـــد، كثـــري كثري مـــن قضايا العنـــف موجـــودة يف الحقل 
إحنا منواجهها ومنشـــوفها وبتوصلـــش للرشطة، بتوصلش 
ت الرمسّيـــة والهيئة املركزّيـــة لإحصائّيات 

ّ
للشـــؤون واملحال

ه الجمعّيات النســـوّية هي مصدر 
ّ
)...( فواضح أنـــا برأيي إن

ـــا مع جلســـاتنا بالرشطة 
ً
ا دامي

ً
قريب أكـــر للحقيقـــة، ودامي

 أجتـــين، أو جزء من 
ّ

)...( حكيـــت أنـــا عىل كّل الحـــاالت الل
 وصلـــت الجمعّيـــة بالكورونـــا، والزملـــة كان 

ّ
الحـــاالت الـــل

 
ّ

ـــه مـــش ‘חומרת‘ الحـــاالت الل
ّ
 إن

ّ
قاعـــد ســـاكت، وبقل

 
ّ

 مزعجين هو الفجـــوة يف املعلومات بن الل
ّ

مزعجتـــين، الل
 بتحـــيك عنها مش 

ّ
ه الشـــغالت الـــل

ّ
ـــا، إن

ّ
 عن

ّ
عنـــدك والـــل

موجـــودة حســـب دفاتـــر التســـجيالت. يعين هـــاي الحاالت 
مـــش واصلة الرشطة أساًســـا!«.  

ط الضـــوء عـــى جانـــب آخـــر، وهـــو يعـــرّب عـــن 
ّ
الصحافّيـــة )ج( تســـل

تركيبـــة العالقـــة بـــني اإلعالم والســـياق العـــاّم؛ وجـــوده يف دولة 
إرسائيـــل واعمتاده عـــى بيانات الرشطة للحفاظ عـــى توازن معنّي 

التغطية.  يف 

ا ضعيـــف كثري من هاد 
ّ
 اإلعالم عن

ً
ك مثـــال

ّ
»صحيـــح أنا بقل

 
ّ

ه فش
ّ
 بعمتدوا عىل شـــو الرشطـــة بتعطي ألن

ّ
املنطلق، هين

عندهـــن عالقـــات وال مصـــادر ثانيـــة وال إيش. إحنـــا وجودنا 
َر فلســـطيين عربي 

َ
هـــون بالداخل، إحنا كموقـــع يعين ُيْعت

صحيـــح، بّس موجـــود يف إرسائيل، وبالنهاي كمـــان تعاملنا 
بكـــون مـــع الحكومة وكثري جهـــات، فمنحـــاول نحافظ عىل 
هـــاد التـــوازن، منوخـــد بيانـــات الرشطة صحيـــح، مننرشها، 
ولكـــن إحنـــا مـــا منتقّيـــد وال منلـــزم فيهـــا، وال منوخدهـــا 
مات )...( الركـــزي باألســـاس أنـــا بوخد 

ّ
وكأنهـــا مـــن املســـل

معطيـــات وإحصائّيات مـــن جمعّيات ونســـوّيات، من هاي 
ياتها، من األشـــخاص نفســـهن، مـــن العائالت«. 

ّ
ت كل

ّ
املحـــال
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4. نوعّية التغطية لقضايا العنف ضّد النساء 

تبـــنّي من التحليـــل النوعـــّي أّن الغالبّية الســـاحقة مـــن التغطيات 
اإلعالمّيـــة لقضايـــا العنف ضّد النســـاء، تغطيات آنّيـــة وال تواكب 
مجريـــات القضّية وتطّوراتهـــا عى الصعيدين اإلنســـايّن واملجمتعّي، 
ْصِدُرهـــا 

ُ
ـــيت ت

ّ
ـــا للبيانـــات ال

ً
 التطـــّورات الجنائّيـــة وفق

َ
ْنـــرش

ُ
ـــا ت

ّ
وإمن

 
ً

الرشطـــة أو قـــرارات املحاكـــم. القليل مـــن الحاالت مشـــل مواكبة
تان 

ّ
 إصدار الحكـــم ومحاورتهم. القضّيتـــان الل

ّ
لـــذوي الضحّيـــة حت

حظيتـــا بتغطيـــة إعالمّية شـــاملة وواســـعة رافقـــت ذوي الضحّية 
 إطـــالق الحكـــم، قضّيتا مقتـــل الفتاة يارا 

ّ
منـــذ وقـــوع الجرمية حت

أّيـــوب واغتصـــاب ومقتل الشـــاّبة آية مصـــاروة يف أســـرتاليا. لدى 
الصحافّيني تفســـريات مختلفة لهـــذا الواقـــع؛ إذ إّن البعض يرى أّن 
املواقـــع اإلخبارّيـــة تعمـــل بمنـــط فيســـبويّك، تنرش خرًبا قصـــرًيا مع 
الكثـــري مـــن الصـــور، ألّن هذا ما يشـــّد عني القـــارئ، ومّثـــة َمْن يرى 
أّن قضايـــا العنـــف ضّد النســـاء ليســـت عى جـــدول أعمـــال املواقع 

اإلخبارّيـــة، والتعامـــل معهـــا ال يكون عى محمـــل الجّد! 

يـــرى الصحـــايّف )ب( أّن املواقـــع اإلخبارّيـــة تهمّت بنـــرش األخبار األوىل 
حـــول جرميـــة عنف مـــا ضّد امـــرأة، لكّنهـــا ال تواكـــب تطّوراتها بعد 
ـــا تكتفي مبـــا هو آيّن 

ّ
ـــز عـــى الجانـــب اإلنســـايّن، وإمن

ّ
ذلـــك، وال ترك

ورسيع.  

يـــين أقول هيـــك، يعين لألســـف إحنا اليـــوم منتعامل 
ّ
»خل

 بتجيبه املواقـــع هي عادة بتجيب 
ّ

مع الهـــدف )...( بّس الل
ـــْت، تعّرضت للقتل، 1، 2، 3. مـــّرات خالل النهار 

َ
ِتل

ُ
النيـــوز، ق

أو تـــاين يـــوم منجيب متديـــد االعتقال، يعـــين البعد الجنايئ 
ما نجد 

ّ
 يعمتد عـــىل البيانـــات الرمسّيـــة. قل

ّ
باألســـاس الـــل

ـــك إنـــت تجيبي 
ّ
يعـــين تقاريـــر follow، يعـــين مبفهـــوم إن

ـــك تـــروح مبوضـــوع بحيث 
ّ
القّصـــة مـــا بعـــد أو بأعمـــق، أو إن

 حول قضّيـــة قتل، وتفـــوت بتفاصيلها بشـــكل 
ً

عيـــين مثـــال
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، وهـــاد لألســـف مـــش موجـــود، رصنـــا يعـــين 
ً

أعمـــق مثـــال
ه صحافة 

ّ
نتعامـــل اليـــوم.. األغلب بتعامـــل يف املوضـــوع إن

الفيســـبوك، أقـــّل معلومـــات، قّديش أكر صـــور وبرسعة 
نـــرش خـــالل 

ُ
ـــت، ت

ّ
 كانـــت اليـــوم، مت

ّ
يعـــين، الجرميـــة الـــل

الســـاعات القريبـــة الجـــاي، بعدين بكـــرة بعد بكـــرة بصري 
املوضـــوع بعـــدك، يعين بتنقتـــل، بتنتـــى الجرميـــة الجاي. 
يعـــين مـــا يف كثري عمق، يعين أنا ما بعـــرف قّديش يف جرامئ 
 مّت رصدها وتوثيقها والتعامل معها بشـــكل موّســـع، 

ً
مثـــال

 بأكّم يـــوم... قّديـــش إحنا مـــروح عند 
ً

بعـــد الحـــدث مثـــال
ذوي الضحّيـــة منجيـــب القّصة اإلنســـانّية تبعتهـــا، قّديش 
ا بتتقـــّدم الئحة 

ّ
 مروح منشـــوف بعد فـــرة معّينة، مل

ً
متـــال

هـــام، هـــل مرجع ألهـــل الضحّيـــة؟ ففيه كثـــري تفاصيل 
ّ
ات

 إحنا لألســـف مـــا منتابعها«.
ّ

يعـــين جانـــب الحدث الـــل

ط الصحافّيـــة )ج( الضوء عـــى جانب آخر يتمّضن تفســـرًيا أكرث 
ّ
تســـل

نقدّيـــة لتعامـــل اإلعـــالم مـــع قضايـــا العنـــف ضـــّد النســـاء، وهـــو 
يت تـــرى اإلعالم مرآة 

ّ
تفســـري يتوافق مـــع وجهة النظر النســـوّية ال

ا. للذكورّيـــة، ويتعامـــل مع النســـاء ذكوريًّ

ابـــع هـــاي القضايـــا، 
ّ
ـــا الصحافـــة بصـــورة عاّمـــة مـــا بت

ّ
»عن

وبالـــذات بعد فرة من قتل النســـاء، خصوًصا إذا كان رجل، 
ـــا الصحافـــة كثري ضعيفـــة وعليها 

ّ
مـــا بتابعـــوا املوضوع. عن

ما ُيقـــال. املواقع اإلخبارّيـــة بتهّمها قضايـــا الذكر، وقضايا 
النســـاء مش مـــن مضـــن اهمتاماتهـــا؛ فبصـــورة عاّمة هاي 
 بتشـــغلهن هـــي الصورة أكـــر، فطبًعا الركزي 

ّ
املواقـــع الل

 بتبعثه 
ّ

ه الل
ّ
بكِنش عىل قضايا نســـائّية وقضايا قتـــل، فإن

ا كمـــان الصحافة ضعيفة 
ّ
ه عن

ّ
له نظًرا ألن

ّ
الرشطـــة إحنـــا من

)...( اهمتامـــات املجمتع اليوم كمـــان بتختلف، يعين املجمتع 
اليـــوم بنظـــر لقضايا قتل النســـاء كإيش عادي، يعين مش 

 ممكن نحارب عشـــانه«.
ّ

ـــه هلقـــد إيش الل
ّ
كأن
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أّما بالنســـبة إىل الصحايّف )أ(، فالوضع مختلف متاًما، إذ يرى املســـألة 
قة بالبيئة املحيطة بالضحّية، ال الوســـائل اإلعالمّية وأســـلوب 

ّ
متعل

ط الصحـــايّف )أ( الضوء 
ّ
تعاملهـــا مع قضايا العنف ضّد النســـاء. يســـل

انّية محافظة ال تفتح 
ّ

عـــى محدودّية عمل اإلعـــالم مع فئات ســـك
املجـــال أمامـــه لتغطية قضايـــا العنف ضّد النســـاء وإحضار قصصهّن 

القّراء.  لجمهور 

»أنـــا بالنســـبة إيل يف منطقـــة النقـــب التغطيـــة هـــي كثري 
رسدّيـــة وســـطحّية، ومـــا فيـــه تعّمـــق بالجانـــب اإلنســـاين 
وحساســـّية  والتقاليـــد  للعـــادات  بعـــود  وهـــاد  للضّحّيـــة، 
 

ّ
ـــَرة الل

َ
املوضـــوع، لكـــن وين مـــا صـــار اإليش واندفنـــت امل

انقتلـــت، اندفـــن املوضوع واندفنـــت القّصة، يعـــين ما إلك 
إيش، يعـــين إذا بتحـــاول تحـــيك يف املوضـــوع إنـــت فتت يف 
ســـن وجـــمي مـــع العيلـــة، إنـــت فتت يف قضـــاء عشـــائري«.
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ِكـــَرْت أعـــاه، ســـواًء يف الجانـــب 
ُ
ـــي ذ

ّ
مـــن الواضـــح أّن النتائـــج ال

البحـــّي النوعـــّي والكّمـــّي، واملقابات مع الناشـــطات النســـوّيات 
والصحافّيـــن، تحتـــاج مّنـــا إىل العمـــل عـــى بنـــاء مجموعـــة مـــن 
الحّساســـة  املهنّيـــة  للتغطيـــة  العملّيـــة  والتوصيـــات  اإلرشـــادات 
ـــا، لتكـــون صديقـــة للنوع االجمتاعـــّي. نعرضهـــا يف هذا القمس  جندريًّ

َل اســـتخدامها. 
ُ
بشـــكل ســـلس، لَيْســـه

  أ. أنسنة الضحّية 

مـــا نعنيـــه من »أنســـنة الضحّيـــة«، ذكـــر الجانـــب اإلنســـايّن منها؛ 
ـــا إنســـانة لهـــا امس وأحام 

ّ
ـــت فقـــط، إن

َ
ِتل

ُ
فهـــي ليســـت امـــرأة ق

ومهنـــة ومحّبـــون وقصص، مـــن املهّم نقلهـــا إىل القارئ، مـــا يقّربه 
إىل الضحّيـــة. واضـــح من نتائـــج البحث أعاه أّن التغطية املوّســـعة، 
ـــي تتنـــاول عـــّدة جوانـــب يف حيـــاة الضحّيـــة، خاّصة اإلنســـانّية، 

ّ
ال

إرشـــادات العمل: 
اللـغــة، الصـورة، اخلـطـاب  

خطوط عاّمة: 

أنــســنة
الضحّية

تـغـطية
شـامـلة

فحص
 أبعاد الجر
ة

وتأث�ها
عدم تعزيز

الصورة الطّية
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توّســـع دائـــرة التضامن معهـــا، وكذلك الرفـــض املجمتعـــّي للجرمية. 
ـــا مّمـــا ذكـــره الصحافّيـــون أّن مّثة حـــاالت قد يكون 

ً
 أيض

ّ
ـــف

َ
ُيْسَتش

ـــة املعلومات والتجـــاوب العائيّل. 
ّ
من الصعـــب التعامل معهـــا، لقل

ألهّمّيـــة أنســـنة القضّية، مّثـــة حاجة للعمـــل أكرث عىل إيجـــاد محاور 
قـــد يتفاعل شـــخص معّي مقّرب إىل الضحّية مـــع الصحايّف/ ة، عىل 
ســـبيل املثال قد تكون ســـّيدة عملت إىل جانب املغدورة، يف مكان 
ها 

ّ
 أن

ّ
ب جهًدا، إال

ّ
عمل حايّل أو ســـابق. مســـألة أنســـنة الضحّية تتطل

ز من رفضه للجرمية.
ّ
ترّســـخ واقًعا وصـــورة مهّمة لدى القارئ، وتعـــز

  ب. تغطية شاملة  

ف 
ّ
يت تبدأ بـــرد األحـــداث وال تتوق

ّ
»التغطيـــة الشـــاملة« هـــي ال

ـــا تصـــل إىل آراء نســـوّيات ومّتخـــذي قـــرار ومختّصـــي، 
ّ

عندهـــا، إن
ـــَرح أســـئلة من نوع: كيـــف نوقف الجرميـــة اآلتية؟ وما 

ْ
ط

ُ
وخاللهـــا ت

يت نحتاجهـــا لذلك؟ قـــد نصل يف هذه 
ّ
طـــات واآللّيـــات ال

ّ
هـــي املخط

طات 
ّ
ق بغيـــاب املخط

ّ
التغطيـــة إىل أســـئلة إضافّيـــة، منها مـــا يتعل

الحكومّيـــة للتعامـــل مـــع الظاهـــرة، وغيـــاب املزيانّيـــات املخّصصة 
ا إلعـــادة تأهيل الرجال 

ً
ا أيض

ّ
لذلـــك، ليس فقـــط لحماية النســـاء، إن

. لعنيفي ا

  ت. أبعاد الجرمية  

مـــن املهـــّم التطـــّرق إىل أبعـــاد الجرمية، مـــا يســـاهم يف ردع وقوع 
جرميـــة أخـــرى. عىل ســـبيل املثـــال، مّثـــة أهّمّيـــة لفحص إســـقاطات 
ا عـــىل نســـاء قريبات مـــن الضحّيـــة، وعىل  الجرميـــة العينّيـــة نفســـيًّ
ا، وهنـــا يكون الرتكزي 

ً
أطفـــال قريبي منها، وعـــىل املجرم ذاته أيض

ـــا الجنائّية. 
ّ

ليـــس عىل اإلســـقاطات النفســـّية، إن

مـــن املهـــّم متابعـــة املحاكمـــات، وطرح تســـاؤالت حـــول عقوبات 
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فـــة يف حـــال وجودها، أو تســـاهل مـــع املجرم، قبـــل املحاكمات 
ّ
مخف

ـــه كان من 
ّ
متنا أن

ّ
أو يف أثنائهـــا؛ فجرميـــة املغـــدورة نـــورا كعبّيـــة عل

املمكـــن منـــع وقـــوع الجرمية لـــو طّبقت الســـلطات القانـــون وأّدت 
ـــى منهـــا، وليس التســـاهل مـــع القاتل. 

ّ
الـــدور املتوخ

  ث. عدم تعزيز الصورة المنطّية  

 ،
ّ

 ألحد أّن يســـلبها هذا الحق
ّ

 لهـــا، وال يحق
ّ

حياة املرأة وجســـدها حق
 يف اختيـــار طريقة 

ّ
ســـواًء نّتفـــق أو نختلـــف معها، فلـــكّل فرد حـــق

حياتـــه، مـــا يمشل لبســـه، وعملـــه، وطريقـــة حديثه، ومـــا إىل ذلك. 
بـــرزت مـــن البحث أعـــاه الوصايـــة الذكورّية عىل النســـاء، وحاالت 
قتـــل معّينـــة وقعـــت لرفـــض األخ زواج أختـــه مـــن رشيـــك حياتها 
. نعـــي أّن مّثة تفاوت يف أمنـــاط العيش والســـلوكات، وأّن مّثة 

ً
مثـــا

ى 
ّ
ســـياقات مجمتعّية وثقافّية مختلفة، وهذا طبيعـــّي. الدور املتوخ

عاتهـــم وأفكارهـــم، علًما 
ّ
ني ما يـــامئ توق

ّ
مّنـــا ليـــس إمســـاع املتلق

ا إنصـــاف الضحّية. 
ّ

ـــا متفاوتون يف كّل ذلـــك، إمن
ً

هـــم أيض
ّ
أن
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ـــر أّول درس إعالمّي، 
ّ

قبـــل كتابـــة أّي ماّدة إخبارّيـــة، علينا أن نتذك
وهو اإلجابة عن األســـئلة الخمســـة الرئيســـّية يف أّي ماّدة إخبارّية:

ا ما 
ّ

م� وقعت الجر�ة؟ وليس القصد القتل، إ�
 الضحّية.

ّ
سبقه من جرا� بحق

ا 
ّ

أين وقعت الجر�ة؟ وليس القصد ا�كان الفعّ�، إ�
ذين كانوا � موقع الحادث.

ّ
شهود العيان ال

هم؟ هو ليس ا�جرم وحده، قد تكون الضحّية 
ّ
َمْن ا
ت

ا إ� ق� الرفاه للمساعدة. 
ً
توّجهت سابق

ماذا فعلت ال�طة � التحقيق؟ وماذا � تفعل؟ 
 

ّ
هذا السؤال من ا�هّم أن يرافق الصحاّ�/ ة ح�

تحقيق العدالة ومحاسبة ا�جرم.

ت الضحّية؟ 
َ
ِتل

ُ
كيف وقعت الجر�ة؟ من أّي مسافة ق

ماذا لبست؟ ماذا فعلت دقائق قبل قتلها؟ هل لديها 
أو¬د؟ أين كان أو¬دها؟ أين كانت والدتها؟ 

أساسّيات التغطية اإلعالمّية 
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اللغة واملصطلحات

ي. لعّل 
ّ
ر بشـــكل كبـــر يف املتلق

ّ
عـــامل املصطلحات واســـع جًدا، ومؤث

أبـــرز مثـــال يف هذا الســـياق تمسية جرامئ قتل النســـاء بجـــرامئ القتل 
عـــى خلفّية »رشف العائلـــة«، علًما أّن هذا التعبر قّل اســـتخدامه 
بشـــكل كبر بعد نضال خاضته الجمعّيات النســـوّية لسنوات. وعى 
 أّن مّثـــة حاجة إىل أن 

ّ
الرغـــم من أّن اســـتعماله قّل بشـــكل كبر، إل

ه 
ّ
نتطـــّرق إليه، ومـــن الرضورّي التأكيـــد عى عدم اســـتخدامه، ألن

مينـــح مـــّرًرا للمجـــرم، ويف الوقت نفســـه يتمّضـــن ٕادانـــة للمغدورة، 
ل إحدى القـــم الجمتاعّیة 

ّ
باإلضافـــة  إىل أّن »الـــرف« مفهـــوم ميث

د عى ذكورّية مجمتع مـــا ودونّیة املرأة فیه، 
ّ

يت تٔوك
ّ
املحـــورّیة ال

وهـــو مثـــل مختلـــف القـــم الجمتـــاعّیة، یحـــّدد كّل مجمتـــع معناه 
يت تتـــغّیر بتـــغّیر موازين القـــوى فيه؛ 

ّ
فـــق مع مصلحتـــه ال

ّ
مبـــا یت

يت تحّدد هذا 
ّ
و الطبقة األقوى، هـــي ال

ٔ
فالقـــوى الغالبة يف املجمتـــع ا

فق مـــع مصلحتها.
ّ
املعـــى مبا یت

إىل جانـــب هـــذا املصطلـــح، نقـــرح تغيـــر عدد مـــن املصطلحـــات أو 
ا، وصديقة  التوّجهـــات يف التغطية اإلعالمّية، لتغدو حّساســـة جندريًّ

للنـــوع الجمتاعّي. هذه بعـــض األمثلة:

التوّجه املنشود التوّجه الحايّل 

ّدَمت لئحة مّتهم 
ُ
قاتل )إذا ق

هام(
ّ
الت

املغدورة القتيلة 

اعتداء جنيّس عالقة جنسّية بالقّوة

اعتداء جنيّس تحّرش
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التوّجه املنشود التوّجه الحايّل 

ها تزّوجت بخالف 
ّ
ْت ألن

َ
ِتل

ُ
ق

رغبة أخيها
ها اختارت ممارسة 

ّ
ْت ألن

َ
ِتل

ُ
ق

ها يف اختيار رشيكها 
ّ
حق

مثلّية جنسّية/ تعّددّية جنسّيةشذوذ  

ّ أو أعضاء املجلس املحيّل  ّ
طاقم املجلس املحيل

ّ ّ
عضوات وأعضاء املجلس املحيل

عضو املجلس املحيّل 
)للنساء( 

عضوة املجلس املحيّل

نائب الكنيست/ الربملان 
)للنساء(

عضوة الكنيست/ الربملان

حني إىل...
ّ

وصل عدد الرتشيحات إىل...وصل عدد املرش

اجمتاع بعثة اجمتاع مبعوثني

قيادّيات وقيادّيو الرأي قادة الرأي

حقوقّيات وحقوقّيون يف حقوقّيون يف ترصيح...
ترصيح...

اجمتاع مستخدمي املجالس 
ّية 

ّ
املحل

اجمتاع مستخدمات 
ّية 

ّ
ومستخدمي السلطات املحل

قّرر طبيبات وأطّباء مستشفى قّرر أطباء مستشفى...
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الّصــورة

ـــيت تقّدم 
ّ
نـــا ال نقصد فقـــط الصورة ال

ّ
ـــق بالصـــورة، فإن

ّ
يف مـــا يتعل

ـــي إيحـــاءات تتيـــح لـــه رشعنـــة مـــا حـــدث مـــع املغـــدورة، 
ّ
للمتلق

ا 
ً

ـــا نقصـــد أيض
ّ

هامهـــا مبـــا حصـــل لهـــا، وتربيـــر فعـــل القاتـــل، إمن
ّ
وات

الصـــورة المنطّيـــة الجندرّية أو الجنســـانّية مبفهومها الواســـع، وهي 
هـــا تعمم مبالـــغ فيه لصفات 

ّ
ف وفـــق »ويـــي الجندر« عى أن َعـــرَّ

ُ
ت

وطبائـــع واختالفات مجموعـــة معّينة بناًء عى نوعهـــم االجمتاعّي. 
ـــَرن بجندر 

ْ
ق

ُ
تخلـــق هـــذه الصـــور المنطّيـــة أحكاًما مســـبقة لصفات ت

بعينـــه، بيمنا هـــي يف الواقع صفات ميكن أن تكـــون يف جميع البرش 
عـــى اختالف نوعهم االجمتاعـــّي. وإذا حاول الرجـــل أو املرأة الخروج 
ع 

ّ
مـــن هذه الصـــورة المنطّيـــة والترّصف بشـــكل مختلف عّمـــا ُيَتَوق

قــواعـد 
إضـافـّيــة 
مـهـّمــة � 

اختيار الصورة

حضور متوازن
مع الرجل

تجّنب أن يكون
الرجل � ا�ستوى 
ا�ّول من الصورة 
وا�رأة � ا�ستوى 

الثا� منها 

ا�متناع عن
تقديم صورة نمطّية 

وخلفّيات مقولبة 
ا (اللون  مجتمعي�
الزهرّي للنساء) 

تجّنب تقديم
صورة سكونّية للمرأة، 

ها 
ّ
ِهر أن

ْ
ظ

ُ
أو صورة ت

ا 
ً
أعّدت نفسها مسبق

�لتقاطها، في ما تظهر 
صور الرجال عفوّية 
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مـــن نوعهمـــا االجمتاعّي، يعتربهـــم املجمتع مخالفـــني للطبيعة. عى 
ســـبيل املثال، توَص النساء املتحّمالت للمســـؤولّية والقادرات عى 
ب 

ّ
هـــّن »مســـرتجالت«، بيمنـــا يلق

ّ
خـــاذ قراراتهـــّن يف مجمتعنـــا بأن

ّ
ات

ـــه »بنوتة« 
ّ
ـــم أو يترّصف بشـــكل ذكورّي بأن

ّ
ـــذي ال يتكل

ّ
الرجـــل ال

ـــح إىل كونـــه مثـــيّل الجنـــس، ويف هـــذا التلميح  مَّ
َ
أو »مشـــال«، وُيل

تمنيـــط مـــن نـــوع آخر عى أســـاس التوّجـــه الجنـــّي. ُيَعـــّد التمنيط 
الجنـــدرّي أمـــًرا خطـــرًيا؛ إذ ميكـــن أن يتســـّبب يف عدم مســـاواة أو 
ظلـــم تجـــاه شـــخص اختـــار أن يعرّب عـــن نفســـه بطريقـــة صادقة، 

يت يفرضهـــا عى نوعـــه االجمتاعّي.
ّ
عـــات املجمتـــع ال

ّ
وُيخالـــف توق

تقـــع عـــىل املراســـل أو الصحـــايّف مســـؤولّية يف اختيـــار الصـــورة 
يت ال تثري مشـــاعر ســـلبّية لدى القارئ، وال تجّيشـــه ضّد 

ّ
املالمئة، ال

 . لضحّية ا
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قواعد تعريف املرأة داخل املاّدة اإلعالمّية؛ 
املحظور واملرغوب

من املهّم تســـليط الضـــوء عى تعريفـــات إيجابّية للـــرأة يف املواد 
ق ذلـــك من خالل:

ّ
اإلعالمّيـــة، فيتحق

 
وظيفتها،  بامسها،  تاّم  تعريف  املرأة:  “تنكري”  ب 

ّ
تجن

مجال اختصاصها. مييل اإلعالم إىل نسب الزوجة إىل مكانة 
ق بزوجها، كقول: زوجة القيادّي صائب عريقات. من 

ّ
تتعل

املهّم ذكر نعمة عريقات، زوجة القيادّي صائب عريقات.

يت تؤّديها خارج إطار الزواج، 
ّ
ربط املرأة إعالمًيا باملهاّم ال

رة...
ّ
 القيادّية، رئيسة الجمعّية، الحقوقّية، املؤث

ً
مثال

رضورة  مّثة  كان  إذا   
ّ

)إال للرمأة  املدنّية  الحالة  ذكر  ب 
ّ
تجن

قة، أرملة. 
ّ
مهنّية(: عزباء، مزّوجة، مطل

عدم الربط الدامئ للرمأة باألرسة، والبيت، والزوج. التطّرق 
 قامًئا بحّد ذاته. مييل 

ًّ
ا مستقال

ً
املرأة بصفتها كيان إنجاز  إىل 

ها 
ّ
اإلعالم إىل البدء بوصف النساء مبثل “عى الرغم من أن

ها...”. لندع تعريفها األرسّي لها، إذا 
ّ
 أن

ّ
أّم لـ 4 أطفال، إال

رغبت هي به. 
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من املهّم االبتعاد عن الصورة المنطّية للرمأة يف 
املجمتع واإلعالم، مثل: 

املثريةكصفات، مثل: وأنثوهتا ضّدها جسد املرأة ا�ستعامل 

إظهار املرأة 
كأّنا اتبعة 

لرجل معّي، 
أو اتبعة اقتصاديًّ

إظهار املرأة 
بصفهتا 

مسسهتلكة، 
هموو�ة ابلرشاء

�لبيًّا ومنفعًلالعواطف، تغلب عليه إظهار املرأة اكئًنا 
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قواعد التحقيق يف حادث عنف تعّرضت له امرأة

“�كوب” عنف ليس تعّرضت إىل مقابةل امرأة 
إعليم

احرتام طلب 
املرأة املُراد 

مقابلهتا وقف 
املقابةل أو عدم 

نرش املاّدة

حفص البيئة 
احمليطة ابملرأة 
املُراد مقابلهتا، 

وأخذ ذكل بعي 

الاعتبار يف التغطية 
وكتابة التقرير

 عىل املرأة املُراد 

مقابلهتا معرفة 

تداعيات النرش، 

واّتاذ القرار 

الحًقا بنرش امسها

أ�سباب املقابةلكشف وتوضيح 
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